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 No Salón de Comisións do Pazo 

Provincial, sendo as once horas do día  

vinte e cinco de xaneiro de dous mil 

dezanove, baixo a Presidencia do titular 

do cargo, Ilmo. Sr. D. Darío Campos 

Conde, reúnense os Sres. Deputados  á 

marxe relacionados, co obxecto de 

celebrar, en primeira convocatoria, sesión 

ordinaria convocada para o efecto, para 

tratar os asuntos incluídos na Orde do Día 

regulamentariamente remitida, en virtude 

das facultades delegadas que lle confire á 

Xunta o artigo 59 do vixente 

Regulamento Orgánico desta 

Corporación. 

 

 

XUNTA DE GOBERNO 

SESION ORDINARIA DE VINTE E CINCO DE XANEIRO DE DOUS MIL DEZANOVE 

(ACTA NÚMERO 04) 
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Actúa de Secretaria Dª. María Esther Álvarez Martínez, e asiste a Interventora Dª. Rosa 

Abelleira Fernández. 

  

 Non asisten os Sres. Deputados D. Lino Rodríguez Onega, Dª. Mayra García Bermúdez e 

D. Eduardo Vidal Baamonde. 

 

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

CELEBRADA O DÍA DEZAOITO DE XANEIRO 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 

dezaoito de xaneiro de dous mil dezanove, que foi distribuída entre os mesmos; e ao non 

presentarse ningunha emenda, foi aprobada por unanimidade. 

 

2.- 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 DAS PRESTACIÓNS NECESARIAS PARA O FUNCIONAMENTO 

DAS RUTAS DOS ENCOROS DE SANTO ESTEVO (RÍO SIL-EMBARCADOIRO DE 

DOADE) E OS PEARES (RÍO MIÑO-EMBARCADOIRO DE BELESAR POBO), PARA A 

TEMPADA 2019. 

 
Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o Informe Xurídico, no que se recollen as seguintes consideracións: 

 

 Incóase expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación das 

prestacións necesarias para o funcionamento das rutas dos encoros de Santo Estevo (Río Sil-

Embarcadoiro de Doade) e Os Peares (Río Miño-Embarcadoiro de Belesar Pobo) para a tempada 

2019. 
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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. 

 

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. 

 

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

contrato administrativo, en aplicación do artigo 25 da LCSP.  

 

Recóllese na cláusula 2.2 do PCAP, que “o contrato definido ten a cualificación de contrato 

de servizos, de acordo co artigo 17 da LCSP ao conformar prestacións  de facer consistentes no 

desenvolvemento dunha actividade ou dirixidas a obtención de un resultado, distinto de unha obra 

ou un subministro” 

 

O risco operacional non se traslada ao adxudicatario das prestacións licitadas, posto que a 

administración contratante abona o prezo destas prestacións con independencia da existencia ou 

non de usuarios. 

 

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 RXLCAP, salvo os que non son procedentes tendo en conta a modalidade 

de contrato elixida. Na cláusula primeira do PCAP defínese o réxime xurídico aplicable á 

contratación.  

 

O contrato será adxudicado mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto, 

utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación con base na mellor calidade prezo, a teor 

do establecido no artigo 156 da LCSP, excluíndo toda negociación dos termos do contrato cos 

licitadores. 

 

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

que a estes efectos establece o artigo 131 da LCSP. En cumprimento do disposto polos artigos 145 
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e 146 da LCSP, os criterios obxectivos de adxudicación reflíctense, debidamente puntuados, na 

cláusula décimo segunda do PCAP. 

 

Tal e como dispón o artigo 22.2 da LCSP, desenvolto pola Orde HFP/1298/2017, do 26 de 

decembro  a  contratación está suxeita a regulación harmonizada, sendo que o valor estimado é de 

586.776,86 euros. 

 

Xustifícase a non división en lotes desta contratación na cláusula 2.1 do PCAP que recolle 

que: “en atención, por un lado, ao feito de que a realización independente das diversas prestacións 

comprendidas no obxecto do contrato dificultaría a correcta execución do mesmo, xa que en realidade 

debe considerarse unha única unidade funcional dirixida á consecución dun único fin institucional 

propio da entidade contratante. 

 

 Por outro lado, tampouco podería esta contratación dividirse en función concellos ou zonas 

de embarque ou tránsito, xa que existe a necesidade de coordinar por unha mesma empresa e non por 

varias, o funcionamento das distintas rutas en aras de respectar unha certa imaxe corporativa, e 

manter o prestixio acadado polas rutas fluviais do Miño e Sil últimamente” 

 

O orzamento base de licitación integrado por base e IVE ascende á cantidade de 710.000,00 

euros, co detalle recollido no documento denominado Anexo de custes. De acordo co establecido no 

artigo 100.2 da LCSP, o orzamento base de licitación debúllase  indicando os custos directos e 

indirectos e outros eventuais gastos calculados para a súa determinación. Recóllese de forma 

desglosada e con desagregación de categoría profesional, os custos salariais atendendo ao recollido 

no  Informe sobre custes directos e indirectos remitido polo Servizo de Turismo. 

 

Segundo o Informe de Intervención de data 21 de xaneiro de 2019, para afrontar os gastos 

derivados da contratación existe consignación orzamentaria suficiente na aplicación 4321.22799 do 

orzamento xeral do ano 2019; RC:22019/133. Non se prevé no PCAP a revisión de prezos. 

 

As necesidades administrativas e a idoneidade do obxecto contractual e das prestacións a 

satisfacer constan nos informes que obran no expediente e na cláusula 2.1 do PCAP que recolle que: 

“Na documentación preparatoria do presente contrato xustifícase, conforme ao sinalado no artigo 28 
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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. A Deputación de Lugo, e nomeadamente o Servizo de Turismo non dispón 

neste momento nin do persoal nin dos recursos materiais que resultan esenciais para levar a cabo os 

traballos obxecto da contratación (segundo se recolle no informe da xefa deste servizo datado o 16 de 

xaneiro de 2019). 

 

En síntese, as necesidades administrativas a satisfacer mediante este contrato son as que  

constan relacionadas no Informe da Xefa do Servizo de Turismo do 20 de decembro de 2018, e que 

en síntese son dotar ao territorio dun revulsivo para a súa dinamización e desenvolvemento 

socioeconómico, con ánimo de que o destino poida beneficiarse “do efecto multiplicador en termos 

de pernoitas e consumo nos establecementos locais e incentivo da iniciativa privada en xeral, 

contribuíndo, polo tanto ao desenvolvemento turístico da zona coa implicación dos diferentes 

axentes sociais sobre os que repercute un proxecto transversal como é o das rutas dos encoros” 

 

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 artigo 44), cabe 

interpoñer recurso especial en materia de contratación, contra as actuacións indicadas no seu apartado 

2º. 

 

Os actos que se diten en procedementos de adxudicación de contratos das  administracións 

públicas que non reúnan os requisitos do artigo 44, apartado 1º e 2º da LCSP poderán ser obxecto 

de recurso de conformidade co previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, así como na Lei 29/1998, 

do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. 

 

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 
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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 das prestacións necesarias para o funcionamento das rutas dos 

encoros de Santo Estevo (Río Sil-Embarcadoiro de Doade) e Os Peares (Río Miño-Embarcadoiro 

de Belesar Pobo) para a tempada 2019. 

 

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 e selección da 

oferta economicamente máis vantaxosa, regulado polos artigos 157 a 161 do TRLCSP, e de acordo 

cos principios de igualdade e transparencia recollidos no artigo 139 do TRLCSP, e dispoñer a 
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apertura do mesmo, mediante a inserción dos correspondentes anuncios no Diario Oficial da Unión 

Europea, no Boletín Oficial do Estado, no Boletín Oficial da Provincia e 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 586.776,86 euros, aos que se engadirá un 21% en 

concepto de IVE, o que ascende a un total de 710.000,00 euros”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

3.- PROPOSTA EN RELACIÓN COS ESCRITOS DAS ALCALDÍAS DOS 

CONCELLOS DE CERVO E XERMADE, SOLICITANDO PRÓRROGA PARA O PRAZO 

DE ADXUDICACIÓN DE INVESTIMENTOS INCLUÍDOS NO PLAN ÚNICO DE 

COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2018. 

 

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: 

 

“En relación cos escritos das Alcaldías dos Concellos de Cervo e Xermade, no que 

solicitan prórroga para a adxudicación e formalización de contratos, de proceder, relativa a 

investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018, infórmase o seguinte:  

 

Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 27 de febreiro de 

2018 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan Único de Cooperación cos Concellos 

2018. Ditas Bases foron publicadas no BOP nº 051 do sábado 3 de marzo de 2018, fixándose, na 

base 18, o prazo do 31 de outubro de 2018 para adxudicar e formalizar,  os contratos referentes ás 

actuacións incluídas no Plan. 
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O Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018 foi aprobado polo Pleno desta 

Deputación en sesión ordinaria celebrada  en data 29 de maio de 2018, figurando incluídos os 

investimentos para os que solicitan prórroga de adxudicación. 

 

Nas devanditas bases estableceuse que o prazo para a adxudicación das obras, ou o acordo 

da súa execución por administración, e a formalización dos contratos, debería de ser adoptado na 

data límite do 31 de outubro de 2018. 

 

As Alcaldías dos concellos indicados solicitan unha prórroga para a adxudicación e 

formalización dos contratos, polos motivos e prazos que se sinalan: 

 

Concello de Cervo: 

 

O Concello de Cervo incluíu, ao abeiro do Plan único 2018, entre outros, o seguinte 

investimento: 

 

CERVO 70 
IDENTIFICACIÓN 

REMODELACIÓN DE RÚA DO FARO, TRAMO ENTRE ROTONDA E 

ACCESO Á PRAZA DA URBANIZACIÓN DO FARO EN SAN 

CIBRAO 

FINANCIACIÓN 199.580,09 12.000,00 211.580,09   X   

 

A Alcaldía do Concello de Cervo, a través de escrito de data 18 de xaneiro de 2019,  

solicita unha prórroga para a adxudicación e formalización do contrato, dos investimentos que 

deseguido se indican, segundo xustificación manifestada, que consta no expediente e que en síntese 

indica “ ...na autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural nos obrigan a presentar un 

proxecto de control arqueolóxico, previo á formalización do contrato ...” ata os prazos que se 

sinalan: 

 

      INVESTIMENTO PRORROGA 

ADXUDICACIÓN 

ATA 
Nº IDENTIFICACIÓN 

70 REMODELACIÓN DE RÚA DO FARO, TRAMO ENTRE ROTONDA E 

ACCESO Á PRAZA DA URBANIZACIÓN DO FARO EN SAN CIBRAO 
28-02-2019 
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Concello de Xermade: 

 

O concello de Xermade incluíu, ao abeiro do Plan único 2018, entre outros, o seguinte 

investimento: 

 

XERMADE 

308 
IDENTIFICACIÓN 

REPARACIÓN DE ESTRADAS EN ZALAROIA, 

LABRADA, TOUTELO, PENA DE CORVOS, BIDUEIRO, 

A TOUZA, XERMADE, REBUXENTOS, SUAPENA, 

CERDEIRA, POUPARIÑA, A FRAGA, SAN XURXO, 

CASANOVA-PENA, PAZO, A GULPILLEIRA, BADOI, 

AS TESTAS, BROSENDE PORTOSILVA, REGUENGO, 

LEBORÉ, ROUPAR-TOUZA, AZOREIRA, A PENA, A 

PEDREIRA E CAMPO DE FÚTBOL DE ROUPAR, 

(segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 

FINANCIACIÓN 140.486,54 15.325,20 155.811,74   X   

309 
IDENTIFICACIÓN 

SUBSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE ALUMEADO EN 

XERMADE, INCLUÍDO HONORARIOS 

FINANCIACIÓN 50.489,98 0,00 50.489,98     X 

 

A Alcaldía do Concello de Xermade, a través de escrito de data 17 de xaneiro de 2019,  

solicita unha prórroga para a adxudicación e formalización do contrato, dos investimentos que 

deseguido se indican, segundo xustificación manifestada, que consta no expediente e que en síntese 

indica “ ...necesidade de obter informes e autorizacións sectoriais preceptivas á adxudicación de 

investimentos... ” ata os prazos que se sinalan: 

 

       INVESTIMENTO PRORROGA 

ADXUDICACIÓN 

ATA 
Nº IDENTIFICACIÓN 

309 SUBSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE ALUMEADO EN XERMADE, 

INCLUÍDO HONORARIOS 

30-04-2019 

 

En relación con estas solicitudes das alcaldías dos Concellos de Cervo e Xermade, e tendo 

en conta os motivos que aducen, cabe admitir a solicitude de prórroga, en virtude do establecido no 

artigo 70.3 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da lei 

38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, (aplicable por analoxía e supletoriamente 

segundo o previsto na propia base 13 e de conformidade co previsto na disposición adicional oitava 

da Lei xeral de subvencións) que determina que transcorrido o prazo establecido de xustificación 
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sen presentarse a mesma ante o órgano administrativo competente, este requirirá ao beneficiario 

para que no prazo improrrogable de quince días sexa presentada, trámite que non se levou a cabo 

nestas datas. 

 

Doutra banda, e como argumento xeral aplicable, e reafirmando esta interpretación, o 

artigo 73.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, sobre o cumprimento de trámites, na ordenación do 

procedemento, establece, en coincidencia co previsto no artigo 76.3 da Lei 30/1992, do 26 de 

novembro, (derrogada), que os interesados que non dean satisfacción ao cumprimento dos trámites 

que lles corresponde, poderá declarárselles decaídos no seu dereito a ese trámite concreto. Non 

obstante, admitirase a actuación e producirá efectos legais, si se produciran antes ou dentro do día 

que se notifique a resolución no que se teña por transcorrido o prazo. Neste caso concreto non se 

iniciou o trámite de declaración da perda do dereito ao trámite de adxudicación das obras incluídas 

no Plan Único de Cooperación 2018, e polo tanto debe entenderse que a actuación por iniciativa 

propia de solicitude de prorroga do prazo de adxudicación  dos investimentos indicados, incluídos 

no Plan único 2018, dos Concellos de Cervo e Xermade, debe entenderse presentadas dentro do 

prazo do artigo 73.3 da Lei 39/2015 do 1 de outubro.  

 

Neste sentido pode invocarse a sentencia 1342/2018, do 19 de xullo (Rec 3622/2017), do 

Tribunal Supremo, no sentido de que non se pode ter por decaído no seu dereito ao solicitante que 

presenta a documentación requirida fora do prazo outorgado, pero antes da declaración de 

desestimento ou a Sentenza 497/2018 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

 

Tendo en conta as solicitudes das Alcaldías dos concellos de Cervo e Xermade, así como 

os motivos que aducen, incorporados ao expediente, de ser vontade desta Corporación acceder ao 

solicitado, o órgano que deberá de adoptar o devandito acordo é a Xunta de Goberno desta 

Deputación, de conformidade co establecido na base 18 das bases reguladoras do Plan único 2018, 

“os concellos adxudicarán  e formalizaran, de proceder, os contratos referentes ás actuacións 

incluídas no Plan ata o 31 de Outubro de 2018. Non obstante, este prazo poderá ser prorrogado 

mediante acordo da Xunta de Goberno a solicitude motivada do concello”. 
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Polo que vai dito, infórmase favorablemente a concesión da prórroga aos Concellos de 

Cervo e Xermade para a adxudicación e formalización, de proceder, dos contratos dos referidos 

investimentos, concretos e numerados, incluídos no Plan único 2018, e ata o prazo solicitado. 

 

E canto procede informar, con sometemento a calquera outro criterio mellor fundado”. 

 

A vista do anterior, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 

 

1º.- Acceder ao solicitado polas Alcaldías dos Concellos de Cervo e Xermade, e en 

consecuencia, concederlles a prórroga solicitada para a adxudicación dos investimentos indicados 

deseguido, debendo de remitir a Deputación, de forma individual para cada investimento a 

certificación do acordo ou resolución de adxudicación do contrato ou do acordo de execución por 

administración. (anexo III ou IV).  

 

     INVESTIMENTO 
CONCELLO 

PRORROGA 

ADXUDICACIÓN ATA 
Nº IDENTIFICACIÓN 

70 

REMODELACIÓN DE RÚA DO FARO, TRAMO 

ENTRE ROTONDA E ACCESO Á PRAZA DA 

URBANIZACIÓN DO FARO EN SAN CIBRAO 

CERVO 
28-02-2019 

309 
SUBSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE ALUMEADO 

EN XERMADE, INCLUÍDO HONORARIOS 
XERMADE 

30-04-2019 

  

2º.- Dar traslado do presente aos Concellos indicados para ao seu coñecemento e  aos 

efectos expresados no acordo”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

DE XERMADE, SOLICITANDO A APLICACIÓN DE REMANENTES PRODUCIDOS NA 

ADXUDICACIÓN DE INVESTIMENTOS INCLUÍDOS NO PLAN ÚNICO DE 

COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2018. 

 



12 
 

Téndose producido erro material no asunto incluído no Orde do Día da Xunta de Goberno 

de 25 de xaneiro de 2019, no asunto denominado “4.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO 

ESCRITO DA ALCALDÍA DO CONCELLO DE XERMADE, SOLICITANDO A 

APLICACIÓN DE REMANENTES PRODUCIDOS NA ADXUDICACIÓN DE 

INVESTIMENTOS INCLUÍDOS NO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS 

CONCELLOS 2018”, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda aprobar a corrección de dito 

erro quedando o epígrafe do seguinte xeito : “4.- PROPOSTA EN RELACIÓN COS 

ESCRITOS DAS ALCALDÍAS DOS CONCELLOS DE XERMADE, FRIOL, GUNTÍN E 

MONFORTE DE LEMOS, SOLICITANDO A APLICACIÓN DE REMANENTES 

PRODUCIDOS NA ADXUDICACIÓN DE INVESTIMENTOS INCLUÍDOS NO PLAN 

ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2018”. 

 

Primeiro.- Proposta en relación co escrito da Alcaldía do Concello de Xermade 

solicitando a aplicación de remanentes producidos na adxudicación de investimentos incluídos no 

Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018. 

 

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: 

 

En relación co escrito da Alcaldía do Concello de Xermade, no que solicita a aplicación de 

remanentes producidos na adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación 

cos Concellos 2018, infórmase o seguinte:  

 

Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 27 de febreiro de 

2018 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan Único de Cooperación cos Concellos 

2018,  ditas Bases foron publicadas no BOP nº 051 do sábado 3 de marzo de 2018, fixándose, na 

base 18, o prazo do 31 de outubro de 2018 para adxudicar e formalizar, de proceder, os contratos 

referentes ás actuacións incluídas no Plan. 
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Nas devanditas bases, concretamente na base 13ª, establecese “As baixas obtidas nas 

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

modificación orzamentaria (...), previa  proposta  do  Concello …” 

 

Segundo o establecido na base 18, “Unha vez adxudicados os investimentos, o concello 

deberá presentar nesta deputación, de forma individual para cada investimento, a seguinte 

documentación: A certificación do acordo ou resolución de adxudicación do contrato ou do acordo 

de execución por administración. (Anexo III ou Anexo IV)”. 

 

O Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018, foi aprobado polo Pleno desta 

Deputación en sesión ordinaria en data 29 de maio de 2018, figurando incluídas as obras que se 

sinalan e das cales se produce remanente na adxudicación. 

 

O concello de Xermade, achegou os correspondentes anexos III ou IV, nos que se indican 

as baixas producidas nas licitacións dos investimentos incluídos no Plan único, así como solicitude 

de aplicación destas nas actuacións que se indican: 

 

Concello de Xermade 

 

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

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

orzamentarias detalladas pola intervención e que se sinalan seguidamente: 

 

Nº 

obra 
IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  

BAIXA € 

DEPUTACIÓN 

308 

REPARACIÓN DE ESTRADAS EN ZALAROIA, LABRADA, 

TOUTELO, PENA DE CORVOS, BIDUEIRO, A TOUZA, 

XERMADE, REBUXENTOS, SUAPENA, CERDEIRA, 

POUPARIÑA, A FRAGA, SAN XURXO, CASANOVA-PENA, 

PAZO, A GULPILLEIRA, BADOI, AS TESTAS, BROSENDE 

PORTOSILVA, REGUENGO, LEBORÉ, ROUPAR-TOUZA, 

AZOREIRA, A PENA, A PEDREIRA E CAMPO DE FÚTBOL 

DE ROUPAR, (segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO 

HONORARIOS. 

2018 1531 762 43.936,82€ 
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Así mesmo, por escrito de data 17 de decembro de 2018, o concello solicita a aplicación 

destas baixas, complementando dita solicitude con escrito de data 17 de xaneiro de 2019, e tendo 

en conta o indicado na base 13 “ ... na mesma finalidade, e sempre que non supoña modificación 

orzamentaria, previa  proposta  do  Concello…” nas seguinte actuación relacionada, constatándose 

que a aplicación dos remanentes se destina á mesma finalidade que as actuacións inicialmente 

propostas e nas que se ten producido a baixa respectiva, polos importes e financiamento que se 

indican: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  
FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 

CONCELLO 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

REPARACIÓN DAS 

ESTRADAS EN O CAMIÑO, 

AS CASAS NOVAS, A SILVA, 

BADOI, O CANEIRO, AS 

CAVADAS E PORTOLOUSA, 

INCLUÍDO HONORARIOS 

FACULTATIVOS 

2018 1531 762 43.936,82€ 0,00€ 43.936,82€ 

 

Tendo en conta a solicitude do concello anteriormente indicado, de ser vontade desta 

Corporación acceder ao solicitado, o órgano que deberá de adoptar o devandito acordo é a Xunta de 

Goberno desta Deputación, de conformidade co establecido na base 13 das bases reguladoras do 

Plan único 2018, “Os investimentos así financiados con cargo ás  baixas de licitación someteranse á  

aprobación da Xunta de Goberno da Deputación Provincial…”. 

 

Polo que va dito, infórmase favorablemente a financiación dos investimentos identificados 

polos importes indicados, con cargo aos remanentes producidos na adxudicación de investimentos 

incluídos inicialmente polos concellos, no Plan único 2018, debendo estar xustificada a súa 

execución no mesmo prazo que o establecido para os investimentos incluídos inicialmente. 

 

E canto procede informar, con sometemento a calquera outro criterio mellor fundado”. 

 

A vista do anterior, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 
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1º.- Acceder ao solicitado pola alcaldía do Concello de Xermade, e incluír como 

investimento financiado con cargo aos remanentes producidos en adxudicacións dos investimentos 

incluídos inicialmente, os investimentos que deseguido se indican co financiamento que se detalla, 

e que deberá estar xustificado a súa execución no mesmo prazo que os investimentos incluídos 

inicialmente.  

 

IDENTIFICACIÓN 
APLICACIÓN  

FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 

CONCELLO 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

XERMADE 

REPARACIÓN DAS ESTRADAS 
EN O CAMIÑO, AS CASAS 

NOVAS, A SILVA, BADOI, O 

CANEIRO, AS CAVADAS E 
PORTOLOUSA, INCLUÍDO 

HONORARIOS FACULTATIVOS 

2018 1531 762 43.936,82€ 0,00€ 43.936,82€ 

 

 

2º.- Dar traslado do presente ao Concello indicado para ao seu coñecemento e  aos efectos 

expresados no acordo”.   

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Segundo.- Proposta en relación cos escritos das Alcaldías dos concellos de Friol, Guntín 

e Monforte de Lemos, solicitando a aplicación de remanentes producidos na adxudicación de 

investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018. 

 

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: 

 

En relación cos escritos das Alcaldías dos Concellos de Friol, Guntín e Monforte De 

Lemos, nos que solicitan a aplicación de remanentes producidos na adxudicación de investimentos 

incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018, infórmase o seguinte:  

 

Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 27 de febreiro de 

2018 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan do Plan Único de Cooperación cos 
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Concellos 2018. Ditas Bases foron publicadas no BOP nº 051 do sábado 3 de marzo de 2018, 

fixándose, na base 18, o prazo do 31 de outubro de 2018 para adxudicar e formalizar, de proceder, 

os contratos referentes ás actuacións incluídas no Plan. 

 

Nas devanditas bases, concretamente na base 13ª, establecese “As baixas obtidas nas 

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

modificación orzamentaria (...), previa  proposta  do  Concello …” 

 

Segundo o establecido na base 18, “Unha vez adxudicados os investimentos, o concello 

deberá presentar nesta deputación, de forma individual para cada investimento, a seguinte 

documentación: A certificación do acordo ou resolución de adxudicación do contrato ou do acordo 

de execución por administración. (Anexo III ou Anexo IV)”. 

 

O Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018, foi aprobado polo Pleno desta 

Deputación en sesión ordinaria en data 29 de maio de 2018, figurando incluídas as obras que se 

sinalan e das cales se produce remanente na adxudicación. 

 

Os concellos de Friol, Guntín e Monforte De Lemos, achegaron os correspondentes anexos 

III ou IV, nos que se indican as baixas producidas nas licitacións dos investimentos incluídos no 

Plan único, así como solicitude de aplicación destas nas actuacións que se indican: 

 

Concello de Friol 

 

O Concello de Friol presentou Anexo III de obras incluídas no plan único, relacionando os 

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

detalladas pola intervención e que se sinalan seguidamente: 

 

Nº 

OBRA 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN BAIXA € 

DEPUTACIÓN 

100 

PAVIMENTACIÓN DOS ACCESOS A ROSENDE, DEVESA, 

VILLALVITE, PURREIRA, MIRAZ, VILLADAR E FERREIRA, 

(segundo coordenadas UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 

2018 1531 762 32.985,76€ 

101 

PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS A MONTECELOS, LEA, 

CASFERRO E A CASANOVA, (segundo coordenadas UTM), 

INCLUÍDO HONORARIOS 

2018 1531 762 29.937,82€ 
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Así mesmo, por escrito de data 17 de decembro de 2018, o concello solicita a aplicación 

destas baixas, tendo en conta o indicado na base 13 “ ... na mesma finalidade, e sempre que non 

supoña modificación orzamentaria, previa  proposta  do  Concello…” nas seguinte actuación 

relacionada, constatándose que a aplicación dos remanentes se destina á mesma finalidade que as 

actuacións inicialmente propostas e nas que se ten producido a baixa respectiva, polos importes e 

financiamento que se indican: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  
FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 

CONCELLO 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

PAVIMENTACIÓN DE VIAS 

NAS PARROQUIAS DE FRIOL, 

NARLA E OUSÁ: CARRIL DO 

PORTOVELLO E ACCESO A 

AGRO DA PONTE, CARRIL 

DO FORNO, ACCESO EN  

REIGOSA 1, ACCESO EN 

REIGOSAS 2; ACCESO EN A 

ESPIÑEIRA E ACCESO 

LOURIDO-REQUEIXO, 

INCLUÍDOS HONORARIOS 

2018 1531 762 62.923,56€ 0,00€ 
62.923,56€ 

 

Concello de Guntín 

 

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

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

detalladas pola intervención e que se sinalan seguidamente: 

 

Nº 

obra 
IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  

BAIXA € 

DEPUTACIÓN 

107 

REPARACIÓN DE CAMIÑOS: ALTO SAN VICENTE- 

FERREIRA E XOAINE - VILAMEÁ, (segundo coordenadas 

UTM), INCLUÍDO HONORARIOS 

2018 1531 762 14.397,98€ 

108 

MELLORA DE ACCESOS EN PERROS, VILAMAIOR, 

SIRVÁN, XOAINE, CASTRO, MOUGÁN E FRANCOS DE 

ABAIXO, INCLUÍDO HONORARIOS 

2018 1531 762 40.941,94€ 

 

Así mesmo, por escrito de data 28 de decembro de 2018, o concello solicita a aplicación 

destas baixas, tendo en conta o indicado na base 13 “ ... na mesma finalidade, e sempre que non 

supoña modificación orzamentaria, previa  proposta  do  Concello…” nas seguintes actuacións 
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relacionadas, constatándose que a aplicación dos remanentes se destina á mesma finalidade que as 

actuacións inicialmente propostas e nas que se ten producido a baixa respectiva, polos importes e 

financiamento que se indican: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  
FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 

CONCELLO 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

REPARACIÓN VIARIA DOS 

ACCESOS A GOMELLE, 

INCLUÍDO HONORARIOS 

2018 1531 762 42.098,90€ 0,00€ 42.098,90€ 

REPARACIÓN VIARIA DOS 

ACCESOS A MONTE EN XURIZ, 

INCLUÍDO HONORARIOS 

2018 1531 762 13.240,35€ 0,00€ 13.240,35€ 

 

 

Concello de Monforte de Lemos. 

 

O Concello de Monforte de Lemos presentou Anexo III de obras incluídas no plan único, 

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

orzamentarias detalladas pola intervención e que se sinalan seguidamente: 

 

Nº 

obra 
IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN 

BAIXA € 

DEPUTACIÓN 

140 
PAVIMENTACIÓN RÚA SANTO DOMINGO, 

INCLUÍDO HONORARIOS 
2018 1532 762 48.462,63€ 

 

Así mesmo, por escrito de data 14 de decembro de 2018, o concello solicita a aplicación 

destas baixas, tendo en conta o indicado na base 13 “ ... na mesma finalidade, e sempre que non 

supoña modificación orzamentaria, previa  proposta  do  Concello…” nas seguintes actuacións 

relacionadas, constatándose que a aplicación dos remanentes se destina á mesma finalidade que as 

actuacións inicialmente propostas e nas que se ten producido a baixa respectiva, polos importes e 

financiamento que se indican: 

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  
FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 

CONCELLO 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

OBRAS DE MELLORAS DAS RÚAS VÍA 

LATERAL FERROCARRIL,(MOLINOS DE 

ANTERO), MANUEL ANTONIO, POETISA 
SARA CAO E LÓPEZ CUEVILLAS 

2018 1532 762 47.753,48€ 0,00€ 47.753,48€ 
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Tendo en conta a solicitude dos concellos anteriormente indicados, de ser vontade desta 

Corporación acceder ao solicitado, o órgano que deberá de adoptar o devandito acordo é a Xunta de 

Goberno desta Deputación, de conformidade co establecido na base 13 das bases reguladoras do 

Plan único 2018, “Os investimentos así financiados con cargo ás baixas  de licitación  someteranse  

á aprobación da Xunta de Goberno da Deputación Provincial…”. 

 

Polo que va dito, infórmase favorablemente a financiación dos investimentos identificados 

polos importes indicados, con cargo aos remanentes producidos na adxudicación de investimentos 

incluídos inicialmente polos concellos, no Plan Único 2018, debendo estar xustificada a súa 

execución no mesmo prazo que o establecido para os investimentos incluídos inicialmente. 

 

E canto procede informar, con sometemento a calquera outro criterio mellor fundado”. 

 

A vista do anterior, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 

 

1º.- Acceder ao solicitado polas alcaldías dos Concellos de Friol, Guntín e Monforte de 

Lemos, e incluír como investimentos financiados con cargo aos remanentes producidos en 

adxudicacións dos investimentos incluídos inicialmente, os investimentos que deseguido se indican 

co financiamento que se detalla, e que deberá estar xustificado a súa execución no mesmo prazo 

que os investimentos incluídos inicialmente.  

 

IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN  
FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 

CONCELLO 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

FRIOL 

PAVIMENTACIÓN DE VIAS NAS 

PARROQUIAS DE FRIOL, NARLA E 

OUSÁ: CARRIL DO PORTOVELLO E 
ACCESO A AGRO DA PONTE, CARRIL 

DO FORNO, ACCESO EN  REIGOSA 1, 

ACCESO EN REIGOSAS 2; ACCESO EN 
A ESPIÑEIRA E ACCESO LOURIDO-

REQUEIXO, INCLUÍDOS HONORARIOS 

2018 1531 762 62.923,56€ 0,00€ 62.923,56€ 

GUNTÍN 

REPARACIÓN VIARIA DOS ACCESOS 
A GOMELLE, INCLUÍDO 

HONORARIOS 

2018 1531 762 42.098,90€ 0,00€ 42.098,90€ 

REPARACIÓN VIARIA DOS ACCESOS 

A MONTE EN XURIZ, INCLUÍDO 
HONORARIOS 

2018 1531 762 13.240,35€ 0,00€ 13.240,35€ 

MONFORTE 

DE LEMOS 

OBRAS DE MELLORAS DAS RÚAS VÍA 

LATERAL FERROCARRIL,(MOLINOS 
DE ANTERO), MANUEL ANTONIO, 

POETISA SARA CAO E LÓPEZ 

CUEVILLAS 

2018 1532 762 47.753,48€ 0,00€ 47.753,48€ 
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2º.- Dar traslado do presente aos Concellos indicados para ao seu coñecemento e  aos 

efectos expresados no acordo”.   

 

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 

APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE RIOTORTO.- 

REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-2801 “SANTO TOMÉ (LU-122)-AUGAXOSA-MAZO 

(LU-124)”, P.K. 8+260 -10+240. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor:  

 

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

á contratación das obras mencionadas, que dispón o seguinte:  

 

Informe do servizo de contratación e fomento en relación co expediente tramitado para a 

aprobación do proxecto e contratación da obra nomeada: RIOTORTO.- Rehabilitación de firme 

LU-P-2801 “Santo Tomé (LU-122)- Augaxosa – Mazo (LU-124)”, P.K. 8+260 – 10+240 

 

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: 

RIOTORTO.- Rehabilitación de firme LU-P-2801 “Santo Tomé (LU-122)- Augaxosa – Mazo (LU-

124)”, P.K. 8+260 – 10+240, redactado por Don Héctor Diéguez Aranda. 

 

Documento xustificativo da necesidade da contratación. 
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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. 

 

Memoria xustificativa 

 

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

 

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) 

 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 l     aborais 

(LPRL) e os seus regulamentos. 

 Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa 

(LXCA). 
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 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 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 Xurídicas 

 

Incoase expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación da obra 

RIOTORTO.- Rehabilitación de firme LU-P-2801 “Santo Tomé (LU-122)- Augaxosa – Mazo (LU-

124)”, P.K. 8+260 – 10+240. O proxecto técnico da obra está redactado por D. Héctor Diéguez 

Aranda, Enxeñeiro de camiños do Servizo de Vías e obras. 

 

O 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 

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

de contrato elixida. 
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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) y 131.2 da  

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

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

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

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

 

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 polo artigo 145 e 146 da LCSP, os criterios obxectivos de adxudicación 

reflíctanse debidamente puntuados, na cláusula 12ª do 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, 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 e consonte ao 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 
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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 08/11/2018 financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 

4530.61955  por importe de 139.756,00 €, 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 

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 31 de outubro de 2018, 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 precisa a 

ocupación dos terreos de dominio público correspondentes á vía provincial obxecto das obras. 
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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, e que figura no apartado B do cadro resumo, 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”. 

 

Visto así mesmo a conformidade do Secretario 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: RIOTORTO.- Rehabilitación de firme LU-P-2801 

“Santo Tomé (LU-122)- Augaxosa – Mazo (LU-124)”, P.K. 8+260 – 10+240, sometelo a 

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

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

 

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

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

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

 

3º.- Aprobar o gasto por importe de 139.756,00 €, dos cales 24.255,17 € corresponden ao 

IVE (21%)”. 

 

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 

APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE BALEIRA.- 

REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-0403 “POLÍGONO INDUSTRIAL (LU-530)-REGO 

DE PEREIRA-QUINTÁ (LU-710)”, P.K. 0+925 -4+000. 

 

Logo de ver a proposta remitida pola Presidencia do seguinte teor: 

 

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

á contratación das obras mencionadas, que dispón o seguinte:  

 

Informe do servizo de contratación e fomento en relación co expediente tramitado para a 

aprobación do proxecto e contratación da obra nomeada: BALEIRA.- Rehabilitación de firme LU-

P-0403 “Polígono Industrial (LU-530) – Rego de Pereira – Quintá (LU-710)”, P.K. 0+925 – 4+000  

 

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: 

BALEIRA.- Rehabilitación de firme LU-P-0403 “Polígono Industrial (LU-530) – Rego de Pereira– 

Quintá (LU-710)”, P.K. 0+925 – 4+000, redactado por Don Héctor Diéguez Aranda. 
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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. 

 

Memoria xustificativa 

 

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

 

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) 

 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. 
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 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 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 coa finalidade de proceder á contratación da obra 

BALEIRA.- Rehabilitación de firme LU-P-0403 “Polígono Industrial (LU-530) – Rego de Pereira 

– Quintá (LU-710)”, P.K. 0+925 – 4+000. O proxecto técnico da obra está redactado por D. Héctor 

Diéguez Aranda, Enxeñeiro do Servizo de Vías e Obras.  

 

O 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) y 131.2 da  

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

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

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

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

 

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 polo artigo 145 e 146 da LCSP, os criterios obxectivos de adxudicación 

reflíctanse debidamente puntuados, na cláusula 12ª do 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, 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 e consonte ao 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 
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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 26/11/2018 financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 

4530.61955  por importe de 143.380,00 €, 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 

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

prazo de execución.  
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Na Acta de reformulo previo, estendida con data 14 de novembro de 2018, 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 precisa 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, e que figura no apartado B do cadro resumo, 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”. 

 

Visto así mesmo a conformidade do Secretario 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: BALEIRA.- Rehabilitación de firme LU-P-0403 

“Polígono Industrial (LU-530) – Rego de Pereira – Quintá (LU-710)”, P.K. 0+925 – 4+000, 
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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 143.380,00 €, dos cales 24.884,13 € corresponden ao 

IVE (21%)”. 

 

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 

APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE ANTAS DE ULLA.- 

REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-0302 “ANTAS DE ULLA (N-640)-SANTA MARIÑA-

LÍMITE PROVINCIA DE PONTEVEDRA (BORRAXEIROS)”, P.K. 0+270-4+800. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

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

á contratación das obras mencionadas, que dispón o seguinte:  

 

Informe do servizo de contratación e fomento en relación co expediente tramitado para a 

aprobación do proxecto e contratación da obra nomeada: ANTAS DE ULLA.- Rehabilitación de 

firme LU-P-0302 "Antas de Ulla (N-640)-Santa Mariña-Límite provincia de Pontevedra 

(Borraxeiros)", P.K. 0+270 - 4+800. 

 

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: 

ANTAS DE ULLA.- Rehabilitación de firme LU-P-0302 "Antas de Ulla (N-640)-Santa Mariña-

Límite provincia de Pontevedra (Borraxeiros)", P.K. 0+270 - 4+800. 

 

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. 

 

Memoria xustificativa. 

 

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

 

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) 

 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). 
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 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 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 
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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 

 

Incoase expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación da obra 

ANTAS DE ULLA.- Rehabilitación de firme LU-P-0302 "Antas de Ulla (N-640)-Santa Mariña-

Límite provincia de Pontevedra (Borraxeiros)", P.K. 0+270 - 4+800. O proxecto técnico da obra 

está redactado por D. Héctor Diéguez Aranda, Enxeñeiro do Servizo de vías e obras.  

 

O 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”. 
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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 

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) y 131.2 da  

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

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

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

mellor oferta de conformidade 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 polo artigo 145 e 146 da LCSP, os criterios obxectivos de adxudicación 

reflíctanse debidamente puntuados, na cláusula 12ª do 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, pola 
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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 e consonte ao 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 26/11/2018 financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 

4530.61955  por importe de 248.165,00 €, 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 14 de novembro de 2018, 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 precisa 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, e que figura no apartado B do cadro resumo, 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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Visto así mesmo a conformidade do Secretario 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: ANTAS DE ULLA.- Rehabilitación de firme LU-P-

0302 "Antas de Ulla (N-640)-Santa Mariña-Límite provincia de Pontevedra (Borraxeiros)", P.K. 

0+270 - 4+800, sometelo a información pública por espacio de 15 días, tras os cales, sin reclamacións, 

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

 

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

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

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

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

 

3º.- Aprobar o gasto por importe de 248.165,00 €, dos cales 43.069,96 € corresponden ao 

IVE (21%)”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

8.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE FRIOL.- 

REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-1611 “CINTURÓN COMARCAL”, P.K. 47+736-

49+950. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

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

á contratación das obras mencionadas, que dispón o seguinte:  
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Informe do Servizo de Contratación e Fomento en relación co expediente tramitado para a 

aprobación do proxecto e contratación da obra nomeada: FRIOL.- Rehabilitación de firme LU-P-

1611 "Cinturón Comarcal", P.K. 47+736 - 49+950. 

 

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: 

FRIOL.- Rehabilitación de firme LU-P-1611 "Cinturón Comarcal", P.K. 47+736 - 49+950, 

redactado por Dona Laura Santalla Castro. 

 

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. 

 

Memoria xustificativa 

 

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

 

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 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. 
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 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 

 

Incoase expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación da obra 

FRIOL.- Rehabilitación de firme LU-P-1611 "Cinturón Comarcal", P.K. 47+736 - 49+950.. O 

proxecto técnico da obra está redactado por dona Laura Santalla Castro, Enxeñeira Técnica de 

Obras Públicas do Servizo de Vías e Obras.  

 

O 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 
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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 

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, de 

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

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

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

 

Doutra banda e consonte ao 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 20/12/2018, financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 

4530.61955  por importe de 198.922,00 €, 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 pola 

Enxeñeira Técnica de Obras Pública do Servizo de Vías e Obras, dona Laura Santalla Castro, 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.  

 



 
 
 

47 
 

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 

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 decembro de 2018, 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 precisa 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, e que figura no apartado B do cadro resumo, 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 
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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” 

 

Visto así mesmo a conformidade do Secretario 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: FRIOL.- Rehabilitación de firme LU-P-1611 

"Cinturón Comarcal", P.K. 47+736 - 49+950,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 198.922,00 €, dos cales 34.523,65 € corresponden ao 

IVE (21%)”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

9.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE GUITIRIZ.- 

REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-2301 “GUITIRIZ (N-VI)-VILARES (LU-170)”, P.K. 

1+958-5+088. 

 

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, relativo 

á contratación das obras mencionadas, que dispón o seguinte:  

 

Informe do Servizo de Contratación e Fomento en relación co expediente tramitado para a 

aprobación do proxecto e contratación da obra nomeada: GUITIRIZ.- Rehabilitación de firme LU-

P-2301 "Guitiriz (N-VI)-Vilares (LU-170)", 1+958 - 5+088.  

 

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: 

GUITIRIZ.- Rehabilitación de firme LU-P-2301 "Guitiriz (N-VI)-Vilares (LU-170)", 1+958 - 

5+088, redactado por dona Laura Santalla Castro. 

 

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. 

 

Memoria xustificativa 

 

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

 

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. 

 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 
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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 

 

Incoase expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación da obra 

GUITIRIZ.- Rehabilitación de firme LU-P-2301 "Guitiriz (N-VI)-Vilares (LU-170)", 1+958 - 

5+088. O proxecto técnico da obra está redactado pola Enxeñeira Técnica de Obras Públicas. 

 

O 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. 
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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 

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

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

 

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 polo artigo 145 e 146 da LCSP, os criterios obxectivos de adxudicación 

reflíctanse debidamente puntuados, na cláusula 12ª do 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, 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 e 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 20/12/2018 financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 

4530.61955  por importe de 236.552,00 €, 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 pola 

Enxeñeira Técnica de Obras Públicas do Servizo de Vías e Obras, dona Laura Santalla Castro, xunto 

con informe específico emitido ao efecto, que forma parte do expediente. En relación co establecido 
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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 

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 13 de decembro de 2018, 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 precisa 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, e que figura no apartado B do cadro resumo, 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 
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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”. 

 

Visto así mesmo a conformidade do Secretario 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 GUITIRIZ.- Rehabilitación de firme LU-P-2301 

"Guitiriz (N-VI)-Vilares (LU-170)", 1+958 - 5+088,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 236.552,00 €, dos cales 41.054,48 € corresponden ao 

IVE (21%)”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

10.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONVENIOS E MODIFICACIÓNS DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DISTINTAS ENTIDADES E CONCELLOS. 
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Primeiro.- Proposta relativa á modificación ao convenio interadministrativo entre esta 

Excma. Deputación Provincial e o concello de Paradela, para a execución de fins comúns 

consistentes en “Execución de zona de céspede artificial no campo de fútbol O Gandarón”. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe – proposta do Servizo de Contratación e Fomento, relativo á modificación 

ao convenio interadministrativo entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e o concello de 

Paradela, coa finalidade común de colaborar na execución de fins comúns consistentes en: 

“Execución de zona de céspede artificial no campo de fútbol O Gandarón”, que dispón o seguinte: 

 

“Asunto: modificación convenio interadministrativo entre a Deputación de Lugo e o 

concello de Paradela para a execución de fins comúns consistentes en: “Execución de zona de 

céspede artificial no campo de fútbol O Gandarón”. 

 

En relación co asunto de referencia procede emitir o seguinte informe: 

 

Antecedentes de feito: 

 

A Deputación mediante acordo adoptado pola Xunta de Goberno, en sesión celebrada con 

data 23 de novembro de 2018, prestou aprobación ao convenio interadministrativo entre a Excma. 

Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Paradela, coa finalidade común de colaborar para a 

execución de fins comúns consistentes en: “Execución de zona de céspede artificial no campo de 

fútbol O Gandarón”. 

 

En data 15 de decembro de 2018, asinouse o convenio interadministrativo entre a 

Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Paradela, no que entre outros se recollía na 

cláusula terceira, relativa ás obrigas do Concello de Paradela: 

 

“(...) 
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e)Executar os investimentos relacionados obxecto deste convenio, na data límite do 29 de 

febreiro de 2019. 

 

Don José Manuel Mato Díaz, Alcalde do Concello de Paradela, achega a Deputación de 

Lugo escrito debidamente asinado, de data 15 de xaneiro de 2019, a través do que manifesta “... 

resulta necesario proceder á licitación do contrato (imposibilidade de contrato menor por mor da 

contía), cos prazos que na mesma se determinan coa dilación que esto conleva e que os terreos 

están a ser utilizados neste intre, solicita a ampliación do prazo de execución dos investimentos 

obxecto deste convenio ata o 30 de setembro de 2019.” 

 

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”. 

 

O artigo 47 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público,  sinala 

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 



58 
 

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 

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,  concreta o contido dos 

mesmos, que se cumpre neste suposto. 

 

O capítulo VI da LRSP non se aplica ás encomendas de xestión, nen 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 
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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 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”. 

 

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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“1.- 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) (...) 

 

2.- A cooperación poderá ser total ou parcial, segundo aconsellen as circunstancias 

económicas dos Municipios interesados 

 

3.- 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 

(...) 

 

6.- 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. 

 

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 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 desenrolo económico e 
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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. 

 

O municipio de Paradela 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, entre as que enumera “a) 

Urbanismo: planeamento, xestión, execución ...; b) Medio ambiente urbano: parques, xardíns 

públicos, xestión residuos sólidos urbanos ...; c) Abastecemento de auga potable a domicilio ...; d) 

A infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade; (...); e tamén materias como 

urbanismo ou medio ambiente urbano, promoción do deporte e instalacións deportivas e de 

ocupación do tempo libre, (...) 

 

O artigo 26 da Lei 7/85, de 2 abril, de Bases de réxime local, establece que  “os Municipios 

deberá prestar en todo caso: alumeado público, abastecemento domiciliario de auga potable, 

saneamento, accesos a núcleos de poboación, pavimentación das vías públicas;  b) Nos municipios 

con poboación superior a 5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública e tratamento de 

refugallos”. O apartado 2 deste mesmo artigo 26, sinala: “nos municipios con poboación inferior á 

20.000 habitantes será a Deputación Provincial ou entidade equivalente a que coordinará a 

prestación dos seguintes servizos: a) Recollida e tratamento de residuos; b) Abastecemento de auga 

potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais; c) limpeza viaria; d) acceso aos 

núcleos de poboación; e) pavimentación de vías urbanas; (...)”  

 

O artigo 7 da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, establece as competencias 

deportivas das Deputacións Provinciais, entre elas: “(...) Fomentar, promover e difundir o deporte; 

asistir aos municipios e colaborar con eles, sobre todo cos de menor capacidade; calquera outra 
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actuación que redunde en beneficio do desenvolvemento deportivo local, comarcal ou provincial”  

e o artigo 8 as competencias dos concellos en materia deportiva, “(...) construír, xestionar, ampliar 

e manter as instalacións deportivas de titularidade municipal, e no seu caso a xestión e mantemento 

das de titularidade autonómica ...” 

 

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. 

 

O Concello de Paradela, segundo o establecido no convenio, prevese que sexa o órgano de 

contratación; na licitación do contrato ou contratos e na súa execución, deberá respectarse polo 

Concello de Paradela  a lexislación contractual e sectorial de aplicación , segundo as esixencias 

propias da súa natureza consonte as esixencias legais para cada obra ou actuación, sendo 

responsabilidade do Concello de Paradela tanto a obtención de autorizacións e licencias como o 

cumprimento dos condicionantes técnicos e legais para a execución do investimento e das 

actuacións sinaladas, tal e como se especifica no 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 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. 

 

A potestade de auto organización e este sistema de cooperación horizontal desenvólvese 

mais polo miúdo na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público e incorporación 

das directivas, en tanto que ambas administracións participantes actúan coa finalidade de garantir 

os servizos públicos que lles incumben. 

 

A subscrición desta modificación do convenio mellora a eficiencia na xestión pública, 

contribúe á utilización conxunta de medios e servizos públicos, etc., e ademais encádrase no deber 
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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. 

 

O Concello de Paradela será  titular e responsable da posta en uso e mantemento do 

resultado da cooperación. 

 

A presente modificación ao convenio,  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 traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento e do 

Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, que sinala que “quedan excluídos 

do ámbito da presente Lei os convenios, cuxo contido non estea comprendido no dos contratos 

regulados nesta Lei ou en normas administrativas especiais celebradas entre si pola Administración 

Xeral do Estado, (...), entidades locais, (...)”.   

 

Nestes supostos de colaboración 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”), no 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 

para a 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. 

 

Sobre a modificación interesada, o artigo 49 da lei 40/2015, de 01 de outubro, de Réxime 

Xurídico do Sector Público, xa que se refire ao contido dos convenios e no seu apartado 2 establece 

que “en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto para la vigencia del 

convenio, los firmantes podrán acordar unánimamente su prórroga por un período de hasta cuatro 

años adicionales o su extinción”. 

 

Xa que logo, a cláusula quinta do dito convenio precisa que a súa vixencia comezará no 

momento da súa sinatura,  e en todo caso a súa vixencia concluirá no momento en que por parte da 
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Deputación se proceda á aprobación e pagamento da conta xustificativa, que deberá efectuarse 

antes do 31-12-2019, data na que, salvo prórroga previamente acordada, se extinguirá o convenio 

por vencemento do prazo. 

 

En consecuencia o convenio neste momento está vixente, e as partes poden modificar,   

mediando acordo de vontade, algunha das súas determinacións; neste senso o artigo 49 letra g) da 

Lei 40/2015, prevé que os convenios entre administracións estipulen o réxime de modificación, se 

non existe regulación, requírese o acordo unánime dos asinantes. Neste caso prevese na cláusula 

sexta do convenio a modificación. 

 

Vixente o convenio, este pode ser modificado polas partes, cos límites relatados de 

concorrencia de razóns de interese público e/ou semellantes motivadores da concesión e sen danar 

ou prexudicar a terceiros. 

 

Media vontade das dúas partes para a modificación do convenio, para que a data límite para 

executar as actuacións incluídas o convenio sexa o 30 de setembro de 2019, debendo presentar a 

conta xustificativa no prazo de dous meses, de acordo ao indicado no amentado convenio. 

 

En canto ao órgano competente sinalar que segundo o artigo 59, apartado 18 do 

Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, publicado no BOP nº 56 de data 10 de 

marzo de 2011 en relación co artigo 54.41 do mesmo regulamento, aplicable de acordo coa circular 

de Secretaría Xeral en funcións, de data 02 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)  

trátase dunha atribución que corresponde á Xunta de Goberno. 

 

Así pois a proposta de modificación do 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”. 

 

Por todo o exposto proponse: 
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Que se aprobe a modificación ao convenio interadministrativo entre a Excma. Deputación 

Provincial de Lugo e o concello de Paradela, coa finalidade común de colaborar na execución de 

fins comúns consistentes en: “Execución de zona de céspede artificial no campo de fútbol O 

Gandarón”,, de tal xeito que a data para executar os investimentos quede fixada na data límite do 

30 de setembro de 2019, debendo presentar a conta xustificativa no prazo de 2 meses”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Segundo.- Proposta relativa  á modificación terceira ao convenio interadministrativo 

entre esta Excma. Deputación Provincial e o concello de Taboada coa finalidade común de 

colaborar na “Execución de campo de fútbol de céspede artificial en A Medela”. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor:  

 

“Visto o informe – proposta do Servizo de Contratación e Fomento, relativo á modificación 

terceira ao convenio interadministrativo entre a Deputación Provincial de Lugo e o Concello de 

Taboada, coa finalidade común de colaborar “Execución de campo de fútbol de céspede artificial 

en A Medela”,que dispón o seguinte: 

 

“Asunto: Modificacion Terceira Ao Convenio interadministrativo entre a Deputación de 

Lugo e o Concello de Taboada para a execución de fins comúns consistentes en: “Execución de 

campo de fútbol de céspede artificial en A Medela”. 

 

En relación co asunto de referencia procede emitir o seguinte informe: 

 

Antecedentes de feito: 

 

A Deputación mediante acordo adoptado pola Xunta de Goberno, en sesión celebrada con 

data 22 de decembro de 2017, prestou aprobación ao convenio interadministrativo entre a 
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Deputación de Lugo e o Concello de Taboada coa finalidade común de colaborar para a execución 

de fins comúns consistentes en: “Execución de campo de fútbol de céspede artificial en A Medela”. 

 

 

En data 26 de decembro de 2017, asinouse dito convenio entre a Deputación Provincial de 

Lugo e o Concello de Taboada. 

 

En data 06 de xullo de 2018, a Xunta de Goberno prestou aprobación á modificación do 

indicado convenio interadministrativo,  de tal xeito que o investimento sexa “Execución de campo 

de fútbol de céspede artificial e acondicionamento de campo de fútbol de céspede natural en A 

Medela”, fixando como prazo límite para a execución o 30 de novembro de 2018 e de xustificación 

o 15 de decembro de 2018. 

 

En data 23 de xullo de 2018, asinouse dita modificación ao convenio interadministrativo 

entre a Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Taboada. 

 

Por acordo da Xunta de Goberno de data 30 de novembro de 2018, aprobouse a segunda 

modificación ao convenio, sendo asinada esta modificación segunda o 31 de decembro de 2018, 

relativa á ampliación de prazos para executar e xustificar o investimento, nas anualidades de 2017 e 

2018. 

 

Por Resolución da Presidencia de data 11 de xaneiro de 2019 aprobouse a conta 

xustificativa relativa á anualidade de 2017 do convenio interadministrativo indicado. 

 

D. Ramiro Moure Ansoar, Alcalde do concello de Taboada, achega á Deputación de Lugo 

escrito de data 21 de xaneiro de 2019, debidamente asinado, a  través do que solicita “... a 

ampliación dos prazos de execución e xustificación dos investimentos correspondentes á 

anualidade de 2018 co seguinte detalle: 
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 Ampliar o prazo de execución do investimento ata o 29 de marzo de 2019 e a data 

de achega da conta xustificativa dos gastos realizados correspondentes a esta actuación o 12 de 

abril de 2019. 

       

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 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”. 

 

O artigo 47 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público,  sinala 

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 ente si ou con suxeitos de dereito privado 

para un fin común”. 

(...) 

 

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... (...).” 

 

Neste caso a tipoloxía é a mencionada, de convenio de colaboración interadministrativo. 
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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 

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: 
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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. (...)” 

 

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 exercicio das súas competencias”. 

 

Na idea de potenciar a 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 de o 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 57.3 da LBRL apunta á preferencia da técnica de cooperación mediante convenio, 

respecto de outros mecanismos como os consorcios. Os artigos 143 e seguintes da Lei 40/2015, do 
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1 de Outubro, alude ás técnicas de cooperación, que se poderán formular coa aceptación expresa 

das partes a través de órganos de cooperación ou mediante convenios, como e o caso. 

 

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: “ 1.- 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) (...) 

 

2.- A cooperación poderá ser total ou parcial, segundo aconsellen as circunstancias 

económicas dos Municipios interesados 

 

3.- 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 

(...) 

 

 6.- 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, 23 e 34 e concordantes sobre 

obxectivos, definición do medio rural e financiamento polas administracións públicas das medidas 

de desenvolvemento do medio rural. 

 

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 
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Deputacións son ademais das atribuídas polas leis do Estado, as asignadas no mesmo concepto 

polas lei das 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. (...)”. 

 

O municipio de Taboada 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, entre as que enumera “a) 

Urbanismo: planeamento, xestión, execución ...; b) Medio ambiente urbano: parques, xardíns 

públicos, xestión residuos sólidos urbanos ...; c) Abastecemento de auga potable a domicilio ...; d) 

A infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade; (...); m) promoción da cultura e 

equipamentos culturais (...)” 

 

O artigo 26 da Lei 7/85, de 2 abril, de Bases de réxime local, establece que  “os Municipios 

deberá prestar en todo caso: alumeado público, abastecemento domiciliario de auga potable, 

saneamento, accesos a núcleos de poboación, pavimentación das vías públicas;  b) Nos municipios 

con poboación superior a 5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública e tratamento de 

refugallos”. O apartado 2 deste mesmo artigo 26, sinala: “nos municipios con poboación inferior á 

20.000 habitantes será a Deputación Provincial ou entidade equivalente a que coordinará a 

prestación dos seguintes servizos: a) Recollida e tratamento de residuos; b) Abastecemento de auga 

potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais; c) limpeza viaria; d) acceso aos 

núcleos de poboación; e) pavimentación de vías urbanas; (...)”. 

 

O artigo 7 da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, establece as competencias 

deportivas das Deputacións Provinciais, entre elas: “(...) Fomentar, promover e difundir o deporte; 

asistir aos municipios e colaborar con eles, sobre todo cos de menor capacidade; calquera outra 

actuación que redunde en beneficio do desenvolvemento deportivo local, comarcal ou provincial”  
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e o artigo 8 as competencias dos concellos en materia deportiva, “(...) construír, xestionar, ampliar 

e manter as instalacións deportivas de titularidade municipal, e no seu caso a xestión e mantemento 

das de titularidade autonómica ...” 

 

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, como a Lei de deporte de Galicia. 

 

O Concello de Taboada, segundo o establecido no convenio, prevese que sexa o órgano de 

contratación; na licitación do contrato ou contratos e na súa execución, deberá respectarse polo 

Concello de Taboada a lexislación contractual e sectorial de aplicación , segundo as esixencias 

propias da súa natureza consonte as esixencias legais para cada obra ou actuación, sendo 

responsabilidade do Concello de Taboada tanto a obtención de autorizacións e licencias como o 

cumprimento dos condicionantes técnicos e legais para a execución do investimento e das 

actuacións sinaladas; así como a dispoñibilidade dos terreos necesarios para a execución das obras, 

recepción, conservación e mantemento e posta en funcionamento,  tal e como se especifica no 

convenio de colaboración. 

 

Sinalar que  este 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 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, reflictida 

actualmente no propio Artigo 31 da LCSP referente á potestade de autoorganización e sistemas de 

cooperación pública, neste suposto horizontal.  

 

Á presente modificación ao convenio,  non lle é de aplicación lexislación en materia de 

contratos: 

 



 
 
 

73 
 

a) Non sería, por estar vixente no momento da sinatura do convenio, a Lei de 

Contratos do Sector Público á vista do disposto no art. 4.1.c) do Real Decreto Lexislativo 3/2011, 

de 14 de novembro, polo que se aproba o  Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, 

que sinala que “están excluídos do eido da citada lei: (...); c) Os convenios de colaboración que 

desenvolva a Administración Xeral do Estado coas entidades xestoras da Seguridade Social, as 

Universidades Públicas, as Comunidades Autónomas, as Entidades Locais, organismos autónomos 

e restantes entidades públicas, ou os que celebren estes organismos e entidades entre si, salvo que, 

pola súa natureza, teñan a consideración de contratos suxeitos a esta Lei.”   

 

b) Non é, por estar vixente no momento da modificación, 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 traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento e do 

Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, que sinala que “quedan excluídos 

do ámbito da presente Lei os convenios, cuxo contido non estea comprendido no dos contratos 

regulados nesta Lei ou en normas administrativas especiais celebradas entre si pola Administración 

Xeral do Estado, (...), entidades locais, (...)”.   

 

Nestes supostos de colaboración 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”), no 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 tamén no 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), aplicable, 

dentro do marco normativo básico de Lei Xeral de Subvencións, consonte ao establecido no seu 

propio artigo 1. 

 

Sobre a modificación interesada, o artigo 49 da lei 40/2015, de 01 de outubro, de Réxime 

Xurídico do Sector Público, xa que se refire ao contido dos convenios e no seu apartado 2 establece 

que “en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto para la vigencia del 

convenio, los firmantes podrán acordar unánimamente su prórroga por un período de hasta cuatro 

años adicionales o su extinción”. 
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Xa que logo, a cláusula quinta do dito convenio precisa que a súa vixencia comezará no 

momento da súa sinatura,  e manterase ata o cumprimento do mesmo e unha vez terminaran o 

conxunto de actuacións dos compromisos adquiridos polas partes, coas limitacións temporais 

fixadas na cláusula terceira do convenio e modificación do mesmo, e o establecido no artigo 49.h 

da Lei 40/2015. 

 

En consecuencia o convenio neste momento está vixente, e as partes poden modificar, 

mediando acordo de vontades, algunha das súas determinacións; neste senso o artigo 49 letra g) da 

Lei 40/2015, prevé que os convenios entre administracións estipulen o réxime de modificación, se 

non existe regulación, requírese o acordo unánime dos firmantes. No expediente analizado, o 

convenio prevé unha cláusula  expresa de modificación. 

 

Vixente o convenio, este pode ser modificado polas partes, cos límites relatados de 

concorrencia de razóns de interese público e/ou semellantes motivadores da concesión e sen danar 

ou prexudicar a terceiros. 

 

Media vontade das dúas partes para a modificación do convenio, para que a data límite para 

a execución dos investimentos financiados con cargo a anualidade de 2018 poida ser executada ata 

o 29 de marzo de 2019 e xustificada ata o 12 de abril de 2019. 

 

En canto ao órgano competente sinalar que segundo o artigo 59, apartado 18 do 

Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, publicado no BOP nº 56 de data 10 de 

marzo de 2011 en relación co artigo 54.41 do mesmo regulamento, aplicable de acordo coa circular 

de Secretaría Xeral en funcións, de data 02 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),  

trátase dunha atribución que corresponde á Xunta de Goberno. 

 

Así pois a proposta de modificación terceira do convenio é axustada á regulamentación 

específica que se contempla nos artigos referidos, polo que se informa favorablemente . 
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É todo canto procede informar, con sometemento a calquera outro criterio mellor fundado”. 

 

Polo anteriormente exposto, propoño que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte 

acordo: 

 

Que se aprobe a modificación terceira ao convenio de colaboración entre a Deputación 

Provincial de Lugo e o concello de Taboada, coa finalidade común de colaborar na execución de 

fins comúns consistentes en “Execución de campo de fútbol de céspede artificial en A Medela”, de 

tal xeito que o prazo límite para a execución e xustificación da anualidade 2018 sexa ata o 29 de 

marzo de 2019 para executar os investimentos e ata o 12 de abril de 2019 para achegar a conta 

xustificativa, relativa á anualidade de 2018”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

11.- PROPOSTA DE ACEPTACIÓN, SE PROCEDE, DE RENUNCIAS DE 

SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS DA 

PROVINCIA DE LUGO, PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERESE 

CULTURAL, ANUALIDADE 2015. 

 

Logo de ver o expediente de concesión da subvención que a continuación se relaciona, e 

vista a renuncia presentada polo beneficiario que se indica, así como o informe do Servizo de 

Cultura e a proposta da Sra. Deputada Delegada de Cultura, a Xunta de Goberno por unanimidade 

dos asistentes acorda: 

 

Aceptar a renuncia presentada polo beneficiario que a continuación se relaciona polo  

importe que así mesmo se indica: 

 

ENTIDADE SUBVENCIÓN 

ASOCIACIÓN CULTURAL E DEPORTIVA E DE DEFENSA 

MEDIOAMBIENTAL BALTAR, PASTORIZA 

500,00 € 

 



76 
 

12.- PROPOSTA DE ACEPTACIÓN, SE PROCEDE, DE RENUNCIAS DE 

SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS DA 

PROVINCIA DE LUGO, PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERESE 

CULTURAL, ANUALIDADE 2018. 

 

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

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

Mesa Técnica, na sesión do día 10 de agosto de 2018, onde se resolveu o concurso convocado, 

segundo o anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 186, do 14 de agosto de 2018, 

para a concesión de subvencións destinadas a entidades asociativas culturais da provincia de Lugo 

para a realización de actividades de interese cultural na anualidade 2015; e vista a renuncia 

presentada polo beneficiario que se indica a continuación, así como o informe do Servizo de 

Cultura, e a proposta da Sra. Deputada Delegada de Cultura, a Xunta de Goberno por unanimidade 

dos asistentes acorda: 

 

Aceptar a renuncia presentada polo beneficiario que a continuación se relaciona polo  

importe que así mesmo se indica: 

 

ENTIDADE SUBVENCIÓN 

ASOCIACIÓN DE VECINOS, CULTURAL Y DEPORTIVA REMEITE 

DE SAN CLODIO 

1.048 € 

 

13.- PROPOSTA DE DECLARACIÓN DE PERDA DO DEREITO AO 

COBRAMENTO TOTAL DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES 

CULTURAIS DA PROVINCIA DE LUGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURAIS NA ANUALIDADE 2016. 

 

Logo de ver os informes emitidos pola Área de Cultura e por Intervención, así como a 

proposta da Sra. Deputada Delegada de Cultura, a Xunta de Goberno por unanimidade dos 

asistentes acorda: 

 

1º.- Declarar a perda do dereito ao cobramento total das subvencións concedidas mediante 

acordo da Xunta de Goberno desta Excma. Deputación Provincial, de data 29 de decembro de 
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2016, polo que se resolve o concurso de subvencións destinadas a actividades de interese cultural 

realizadas por entidades asociativas, ano 2016, convocado, mediante anuncio publicado no Boletín 

Oficial da Provincia de Lugo, do día 3 de xaneiro de 2016, da asociación que se detalla na táboa, 

polo importe sinalado: 

 

NOME ENTIDADE SUBVENCIÓN 

ASOC. AMADORES DA MÚSICA 601 € 

 

14.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA. 

 

Non se presentan. 

 

15.- 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 trinta minutos do día de referencia, de todo o cal eu, a Secretaria, certifico. 

 

 

 


