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ACTA XUNTA DE GOBERNO 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE QUINCE DE MAIO DE DOUS MIL DEZANOVE 

 

(ACTA NÚMERO 24) 

 

 

 

 

 

Presidente: 

D. Darío Campos Conde 

 

 

Sres. Deputados:  

D. Argelio Fernández Queipo 

D. Pablo Rivera Capón 

D. Eduardo Vidal Baamonde 

Dª. Sonsoles López Izquierdo 

 

 

Secretaria: 

Dª. María Esther Álvarez Martínez  

 

Interventora: 

Dª. Gloria Baamonde Tomé 

 

 

  

 

 

  

  

 No Salón de Comisións do Pazo 

Provincial, sendo as once horas do día 

quince de maio 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 

extraordinaria 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. 
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Actúa de Secretaria Dª. María Esther Álvarez Martínez, e asiste como Interventora Dª. 

Gloria Baamonde Tomé, Xefa do Servizo de Fiscalización. 

 

Non asisten os señores Deputados D. Álvaro Santos Ramos, Dª. Mª. del Pilar García Porto, 

D. Lino Rodríguez Ónega e Dª. Mayra García Bermúdez. 

 

1.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACIÓN DA OBRA DE O SAVIÑAO.- REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-

4202 “PACIOS (LU-633)-ALDOSENDE-CURRELOS (LU-611)”, P.K. 22+150 A 25+410. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

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

os seguintes extremos:  

 

“(...) 

 

Por acordo da Xunta de Goberno de data 01 de marzo de 2019, aprobouse o Prego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, proxecto técnico, expediente de contratación e 

procedemento de adxudicación con un orzamento de licitación de 155.635,00€, dos cales 

27.011,03€ son de IVE, correspondente á obra: O SAVIÑAO.- Rehabilitación de firme LU-P-4202 

"Pacios (LU-633)-Aldosende-Currelos (LU-611)", PK 22+150 a 25+410. 

 

Por anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público o 08 de marzo de 

2019, abriuse prazo de 26 días naturais para a recepción de documentación e ofertas para a 

contratación da obra por procedemento aberto e mediante tramitación ordinaria. 

 

En reunión celebrada pola Mesa de contratación, con data 12 de abril de 2019, deuse conta 

das empresas presentadas, así como as datas na que presentaron as ofertas, á licitación da obra 

identificada como O SAVIÑAO.- Rehabilitación de firme LU-P-4202 "Pacios (LU-633)-

Aldosende- Currelos (LU-611)", PK 22+150 a 25+410 segundo anuncio publicado na plataforma 

de Contratación do Sector Público o 08 de marzo de 2019 e de acordo coa información reportada 
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pola plataforma de Contratación do Sector Público. A mesa acordou, por unanimidade, admitir 

inicialmente ás empresas presentadas. 

 

De seguido, procedeuse á apertura e exame do arquivo dixital “1” e exame da 

documentación administrativa presentada polas empresas admitidas á licitación correspondente á 

obra citada, e non observándose deficiencias na mesma, acordase por unanimidade aceptalas a 

todas. 

 

A continuación, de orde da Presidencia da Mesa de contratación, realízase a apertura do 

arquivo dixital “2”, contendo as proposicións para a licitación, co seguinte resultado:  

 

O SAVIÑAO.- REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-4202 "PACIOS (LU-633)-ALDOSENDE-CURRELOS (LU-611)", PK 22+150 A 25+410  

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE incluído) 
 

155.635,00   
   

MELLORAS 

VALOR ESTIMADO 
 

128.623,97   27.011,03   

DE IVE 
(partida 
independente) 

 
IMP. SIN IVE 28,19 

IMP 
CON 

IVE 40,6 

CLASIFICACION EXIGIDA:   
 

NO 
   

IMP. GX e BI 33,55 
  

PRAZO DE EXECUCION:    
 

6 
  

MAXIMO 

    

      

6.431,20 

    

EMPRESAS / (GRUPO) 

(A)   PRECIO  
(75) 

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

DIVULGACIÓN 
(5) 

CRITERIO 
DESEMPATE 

% BAIXA 

TOTAL CUSTE 
OFERTA (para 
calcular baixa 

desproporcionada) 
(A-B) 

PREZO   ( IVE 
incluído .- art 

102 ) 

Oferta (m 
pavimentar 
e sinalizar) 

€/M  //  CUSTE 
(€)  menos % 

baixa 

Oferta ( sen 
IVE) (MAX. 5% 

S/ V. 
Estimado 

Plantel / 
Discapacitados 

40,6 % % 

1 
AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES 
VALDEORRAS SA 

  126.142,17 € 0,00 0,00 0,00 € 40/1 
81,05% 18,95% 126.142,17 € 

2 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL   131.947,35 € 100,00 3.442,07 600,00 € 11/0 84,78% 15,22% 128.505,28 € 

3 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 114.935,48 € 0,00 0,00 0,00 € 46/1 73,85% 26,15% 114.935,48 € 

4 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   121.395,67 € 305,00 9.658,74 3.858,72 € 178/4 78,00% 22,00% 111.736,93 € 

5 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 122.795,64 € 200,00 6.406,68 0,00 € 7/0 78,90% 21,10% 116.388,96 € 

6 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL   119.000,00 € 300,00 9.312,83 3.000,00 € 14/1 76,46% 23,54% 109.687,17 € 

7 GRUPO BASCUAS 2008 SL   135.091,18 € 135,00 4.757,51 1.131,89 € 86/1 86,80% 13,20% 130.333,67 € 

8 NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU   122.900,00 € 250,00 8.015,46 3.000,00 € 83/2 78,97% 21,03% 114.884,54 € 

9 OPAGA 003 SL   132.274,20 € 116,00 4.002,69 500,00 € 9/0 84,99% 15,01% 128.271,51 € 

10 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU B 113.691,60 € 0,00 0,00 0,00 € 38/1 73,05% 26,95% 113.691,60 € 

11 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU B 146.410,00 € 750,00 28.644,32 6.400,00 € 198/4 94,07% 5,93% 117.765,68 € 

12 VÍAS E SERVIZOS COMPOSTELA SL   132.818,91 € 100,00 3.464,80 600,00 € 1/1 85,34% 14,66% 129.354,11 € 

 

Mediante aplicación informática Excel (folla de cálculo), comprobouse si algunha oferta 

puidera considerarse desproporcionada ou anormalmente baixa consonte cos criterios establecidos 

no artigo 85 do RXLCAP, e de acordo co establecido no artigo 149 LCSP, co seguinte resultado: 
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EMPRESAS 
OFERTA (A-B) 

 
  Oferta 

 MEDIA 

1 AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS SA  126.142,17 € 
 120.754,25 

2 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL  128.505,28 € 
 

 

3 
CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 114.935,48 € 

 
BAIXA 

DESPROPORCIONADA 

4 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 
 

111.736,93 € 
 108.678,82 

5 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 116.388,96 € 
 

  
6 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL  109.687,17 € 

 10% ARRIBA 
 7 GRUPO BASCUAS 2008 SL  130.333,67 € 

 132.829,67 
 

8 NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU  114.884,54 € 
 

  9 OPAGA 003 SL  128.271,51 € 
 

Non se teñen en conta a efectos de cálculo de 
baixa desproporcionada por pertenza con outra 
empresa  a un mesmo grupo: 10 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU B 113.691,60 € 

 

11 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU B 117.765,68 € 
 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL 

12 VÍAS E SERVIZOS COMPOSTELA SL 
 

129.354,11 € 
 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU 

 

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

desproporcionada ou anormalmente baixa, procedéndose á valoración das ofertas mediante 

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

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

valoración, obtívose o seguinte resultado:   

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 

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

Oferta Ptos 
Oferta (m 

pavimentar e 
sinalizar) 

Ptos 
Oferta 

(máximo 5% 
v. estimado) 

Ptos PUNTOS 

1 
AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES 
VALDEORRAS SA 

 126.142,17 € 52,74 0,00 0,00 0,00 € 0,00 52,74 

2 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL  131.947,35 € 42,36 100,00 2,67 600,00 € 0,47 45,50 

3 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 114.935,48 € 72,78 0,00 0,00 0,00 € 0,00 72,78 

4 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 
 

121.395,67 € 61,22 305,00 8,13 3.858,72 € 3,01 72,36 

5 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 122.795,64 € 58,72 200,00 5,33 0,00 € 0,00 64,05 

6 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL  119.000,00 € 65,51 300,00 8,00 3.000,00 € 2,34 75,85 

7 GRUPO BASCUAS 2008 SL  135.091,18 € 36,73 135,00 3,60 1.131,89 € 0,88 41,21 

8 NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU  122.900,00 € 58,53 250,00 6,67 3.000,00 € 2,34 67,54 

9 OPAGA 003 SL  132.274,20 € 41,77 116,00 3,09 500,00 € 0,39 45,25 

10 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU B 113.691,60 € 75,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 75,00 

11 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU B 146.410,00 € 16,50 750,00 20,00 6.400,00 € 5,00 41,50 

12 VÍAS E SERVIZOS COMPOSTELA SL 
 

132.818,91 € 40,80 100,00 2,67 600,00 € 0,47 43,94 

 

Polo que antecede, a mesa, por unanimidade, acordou elevar ao órgano de contratación as 

Actas e demais documentación para que, de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP proceda 

á clasificación, por orde decrecente, das propostas e requirir ao licitador que presentara a oferta 
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mais vantaxosa para que dentro do prazo de 10 días hábiles presente a documentación establecida 

na cláusula 17 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares reitor da contratación da obra. 

 

Tendo en conta o acordado pola mesa de contratación, pola Presidencia, en data 23 de abril 

de 2019 adoptouse a seguinte resolución: 

 

“(...) 

 

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

desproporcionadas ou anormalmente baixas, de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP, co 

seguinte resultado: 

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 

1 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL  75,85 

2 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU B 75,00 

3 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 72,78 

4 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 
 

72,36 

5 NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU  67,54 

6 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 64,05 

7 
AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES 
VALDEORRAS SA 

 52,74 

8 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL  45,50 

9 OPAGA 003 SL  45,25 

10 VÍAS E SERVIZOS COMPOSTELA SL 
 

43,94 

11 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU B 41,50 

12 GRUPO BASCUAS 2008 SL  41,21 

 

Requirir ao contratista FEVISA VÍAS Y OBRAS SL por ser a oferta máis vantaxosa,  para 

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

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

 

Por escrito de data 65 de abril de 2019 (achegado por correo electrónico, con confirmación 

de lectura do 30-04-2019), foi requirida a mercantil FEVISA VÍAS Y OBRAS SL, para que 

presentase a documentación establecida na cláusula 17 do Prego e a garantía definitiva por importe 

de 4.917,36 euros, concedéndolle a tal efecto, un prazo de 10 días hábiles. 
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A mercantil  FEVISA VÍAS Y OBRAS SL, achegou a través de escrito de data 09 de maio 

de 2019 a indicada documentación. 

 

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

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

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

de Contratación se adopte o seguinte acordo:    

 

Adxudicar a execución da obra O SAVIÑAO.- Rehabilitación de firme LU-P-4202 "Pacios 

(LU-633)- Aldosende- Currelos (LU-611)", PK 22+150 a 25+410 conforme ao proxecto técnico 

aprobado pola Xunta de Goberno en data 01 de marzo de 2019, á mercantil FEVISA VÍAS Y 

OBRAS SL, representada por D. Juan Carlos López Rivero, no prezo de 119.000,00 € dos cales 

20.652,89 € son de IVE; unha mellora de obra consistente en 300 metros de lonxitude a pavimentar 

e sinalizar horizontalmente, coas características definidas na cláusula 12.2 do prego de CAP 

melloras e un programa de divulgación e posta en valor das obras executadas  por importe de  

3.000,00 € e 630,00€ de IVE, e un prazo de execución de 6 meses. 

 

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

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

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

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

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

PCAP. 

 

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

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

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

acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

Determinar que no caso de ser necesaria licenza ou autorizacións para a execución da obra 

deberán de proverse da mesma antes da iniciación da mesma. 
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Esta Presidencia, a vista do expediente tramitado e unha vez fiscalizado o gasto pola 

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

 

1º.- Adxudicar a execución da obra O SAVIÑAO.- Rehabilitación de firme LU-P-4202 

"Pacios (LU-633)- Aldosende- Currelos (LU-611)", PK 22+150 a 25+410.conforme ao proxecto 

técnico aprobado pola Xunta de Goberno en data 01 de marzo de 2019, á mercantil FEVISA VÍAS 

Y OBRAS SL, representada por D. Juan Carlos López Rivero, no prezo de 119.000,00 € dos cales 

20.652,89 € son de IVE; unha mellora de obra consistente en 300 metros de lonxitude a pavimentar 

e sinalizar horizontalmente, coas características definidas na cláusula 12.2 do prego de CAP 

melloras e un programa de divulgación e posta en valor das obras executadas  por importe de  

3.000,00 € e 630,00€ de IVE, e un prazo de execución de 6 meses. 

 

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

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

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

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

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

PCAP. 

 

2º.- Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 216 da LCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

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

de acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

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

 

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

obra deberán de proverse da mesma antes da iniciación da mesma”. 
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A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

2.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACIÓN 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 Servizo de Contratación e Fomento no que, entre outros, se conteñen 

os seguintes extremos:  

 

“(...) 

 

Por acordo da Xunta de Goberno de data 25 de xaneiro de 2019, aprobouse o Prego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, proxecto técnico, expediente de contratación e 

procedemento de adxudicación con un orzamento de licitación de 198.922,00€, dos cales 

34.523,65€ son de IVE, correspondente á obra: FRIOL.- Rehabilitación de firme LU-P-1611 

"cinturón comarcal", PK 47+736- 49+950. 

 

Por anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público, o 01 de febreiro 

de 2019, abriuse prazo de 26 días naturais para a recepción de documentación e ofertas para a 

contratación da obra por procedemento aberto e mediante tramitación ordinaria. 

 

En reunión celebrada pola mesa de contratación, con data 11 de marzo de 2019, deuse 

conta das empresas presentadas, así como as datas na que presentaron as ofertas, á licitación da 

obra identificada como FRIOL.- Rehabilitación de firme LU-P-1611 "cinturón comarcal", PK 

47+736- 49+950.segundo anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público o 01 

de febreiro de 2019 e de acordo coa información reportada pola plataforma de Contratación do 

Sector Público. A mesa acordou, por unanimidade, admitir inicialmente ás empresas presentadas. 
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De seguido procedeuse á apertura e exame do arquivo dixital “1” e exame da 

documentación administrativa presentada polas empresas admitidas á licitación correspondente á 

obra citada, e non observándose deficiencias na mesma, acordase por unanimidade aceptalas a 

todas. 

 

A continuación, de orde da Presidencia, procedeuse á apertura do arquivo dixital “2”, 

contendo as proposicións para a licitación, co seguinte resultado:  

 

FRIOL.- REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P¬1611 "CINTURÓN COMARCAL", PK 47+736 - 49+950). 

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE incluído) 
 

198.922,00   
   

MELLORAS 

VALOR ESTIMADO 
 

164.398,35   34.523,65   

DE IVE 
(partida 
independente
) 

 
IMP. SIN IVE 48,88 

IMP 
CON 

IVE 70,39 

CLASIFICACION EXIGIDA:   
 

NO 
   

IMP. GX e BI 58,17 
  

PRAZO DE EXECUCION:    
 

6 
  

MAXIMO 

    

      

8.219,92 

    

EMPRESAS / (GRUPO) 

(A)   PRECIO  
(75) 

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

DIVULGACIÓN 
(5) 

CRITERIO 
DESEMPATE 

% BAIXA 

TOTAL CUSTE 
OFERTA (para 
calcular baixa 

desproporcionada
) (A-B) 

PREZO   ( IVE 
incluído .- art 

102 ) 

Oferta (m 
pavimentar 
e sinalizar) 

€/M  //  CUSTE 
(€)  menos % 

baixa 

Oferta ( sen 
IVE) (MAX. 5% 

S/ V. 
Estimado 

Plantel / 
Discapacitados 

70,39 % % 

1 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA   154.752,83 € 200,00 10.952,68 6.000,00 € 118/2 77,80% 22,20% 143.800,15 € 

2 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL   172.843,33 € 120,00 7.339,42 1.643,98 € 13/0 86,89% 13,11% 165.503,91 € 

3 CANTERAS ISIDRO OTERO SL   166.895,57 € 10,00 590,57 200,00 € 9/0 83,90% 16,10% 166.305,00 € 

4 
CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ 
SL 

A 161.524,11 € 0,00 0,00 0,00 € 45/1 
81,20% 18,80% 161.524,11 € 

5 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   158.341,81 € 22,00 1.232,67 6.575,00 € 178/4 79,60% 20,40% 157.109,14 € 

6 EMPRESA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS SL   173.937,40 € 120,00 7.385,88 1.643,98 € 1/1 87,44% 12,56% 166.551,52 € 

7 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 196.932,34 € 800,00 55.748,88 100,00 € 6/0 99,00% 1,00% 141.183,46 € 

8 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL B 152.445,00 € 62,17 3.353,88 657,85 € 12/0 76,64% 23,36% 149.091,12 € 

9 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL B 148.473,00 € 0,00 0,00 657,85 € 190/3 74,64% 25,36% 148.473,00 € 

10 GRUPO BASCUAS 2008 SL   172.664,30 € 99,00 6.048,75 1.446,71 € 85/1 86,80% 13,20% 166.615,55 € 

11 HORDESCÓN SL   163.832,16 € 11,00 637,71 653,72 € 18/0 82,36% 17,64% 163.194,45 € 

12 OPAGA003 SL   174.915,98 € 80,00 4.951,51 330,58 € 9/0 87,93% 12,07% 169.964,47 € 

13 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU C 156.211,00 € 0,00 0,00 3.300,00 € 36/1 78,53% 21,47% 156.211,00 € 

14 PROBISA VIAS Y OBRAS SLU C 196.000,00 € 850,00 58.951,98 8.220,00 € 191/4 98,53% 1,47% 137.048,02 € 

15 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   158.938,68 € 120,00 6.748,99 1.239,67 € 37/1 79,90% 20,10% 152.189,69 € 

 

Mediante aplicación informática Excel (folla de cálculo), comprobouse si algunha oferta 

puidera considerarse desproporcionada ou anormalmente baixa, consonte cos criterios establecidos 

no artigo 85 do RXLCAP, e de acordo co establecido no artigo 149 LCSP, co seguinte resultado: 
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EMPRESAS 
OFERTA (A-B) 

 
  

Oferta 
 MEDIA 

1 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA  143.800,15 € 
 156.494,86 

2 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL  165.503,91 € 
 

 
3 CANTERAS ISIDRO OTERO SL  166.305,00 € 

 BAIXA DESPROPORCIONADA 

4 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 161.524,11 € 
 140.845,38 

5 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL  157.109,14 € 
 

  
6 EMPRESA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS SL  166.551,52 € 

 10% ARRIBA 
 7 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 141.183,46 € 

 172.144,35 
 

8 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL B 149.091,12 € 
 

  9 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL B 148.473,00 € 
 

Non se teñen en conta a efectos de cálculo de 
baixa desproporcionada por pertenza con 
outra empresa  a un mesmo grupo: 10 GRUPO BASCUAS 2008 SL  166.615,55 € 

 

11 HORDESCÓN SL  163.194,45 € 
 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL 

12 OPAGA003 SL  169.964,47 € 
 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL 

13 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU C 156.211,00 € 
 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU 

14 PROBISA VIAS Y OBRAS SLU C 137.048,02 € 
 

  15 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL 
 

152.189,69 € 
 

   

A vista do anterior, observándose que a oferta presentada pola mercantil PROBISA VÍAS 

Y OBRAS SLU incorre en baixa desproporcionada ou anormalmente baixa, a mesa acordou, que 

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

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

Servizo correspondente. 

 

A mesa de contratación en reunión celebrada o día 12 de abril de 2019, tomou 

coñecemento do informe emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, en relación co 

requirimento á empresa PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU, cuxa oferta incorre en baixa 

desproporcionada ou anormalmente baixa. En dito informe contéñense, entre outros, os  seguintes 

extremos: 

 

“(...) solicitouse da empresa a súa xustificación, concedéndolle un prazo de 10 días hábiles, 

a través de escrito de data 18 de marzo de 2019, achegado polo canle do correo electrónico 

autorizado polo licitador, con confirmación de lectura do día 20 de marzo de 2019. 

 

A empresa PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU, por escrito de data 01 de abril de 2019, con 

rexistro de entrada, presentou xustificación no prazo outorgado, que unha vez recibida foi remitida 

ao Servizo de vías e obras da Deputación, para que emitira informe no prazo mais breve posible.  
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Polo Servizo de Vías e Obras, en data 04 de abril de 2019, achégase informe en relación 

coa xustificación da oferta da mercantil PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU, no que, entre outros, 

constan os seguintes extremos: 

 

“(...) 

 

Que a documentación aportada pola citada empresa non explica satisfactoriamente o baixo 

nivel dos prezos ou costes propostos en ningún dos aspectos referidos no texto legal: 

 

Aforro que permita o procedemento de fabricación ou método de construción 

 

Solucións técnicas adoptadas ou condicións excepcionalmente favorables de que se dispoña 

para subministrar os produtos ou executar as obras. 

 

Innovación ou orixinalidade das solucións propostas, para subministrar os produtos ou 

executar as obras. 

 

Respecto das obrigas que resulten aplicables en materia medioambiental, social ou laboral, 

e de subcontratación. 

 

A posible obtención dunha axuda do Estado. 

 

Conclusión 

 

Elévase o presente informe a trámite e consideración da Mesa de Contratación, si ben polo 

técnico que subscribe non se considera suficientemente xustificada a oferta anormalmente baixa da 

empresa PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU”. 

 

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

seguinte: 
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Rexeitar, en base ao informe técnico, a oferta da mercantil PROBISA VÍAS Y OBRAS 

SLU, elevando ao órgano de contratación proposta de exclusión. 

 

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

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

Administrativas Particulares reitor da execución da obra. 

 

Pola mesa, por unanimidade acordouse aceptalo e en consecuencia facelo seu, unindo á 

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

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

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

valoración, obtívose o seguinte resultado:   

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 

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

Oferta Ptos 
Oferta (m 

pavimentar e 
sinalizar) 

Ptos 
Oferta 

(máximo 5% 
v. estimado) 

Ptos PUNTOS 

1 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA   154.752,83 € 65,66 200,00 5,00 6.000,00 € 4,56 75,22 

2 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL   172.843,33 € 38,77 120,00 3,00 1.643,98 € 1,25 43,02 

3 CANTERAS ISIDRO OTERO SL   166.895,57 € 47,61 10,00 0,25 200,00 € 0,15 48,01 

4 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 161.524,11 € 55,60 0,00 0,00 0,00 € 0,00 55,60 

5 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   158.341,81 € 60,33 22,00 0,55 6.575,00 € 5,00 65,88 

6 EMPRESA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS SL   173.937,40 € 37,14 120,00 3,00 1.643,98 € 1,25 41,39 

7 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 196.932,34 € 2,96 800,00 20,00 100,00 € 0,08 23,04 

8 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL B 152.445,00 € 69,10 62,17 1,55 657,85 € 0,50 71,15 

9 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL B 148.473,00 € 75,00 0,00 0,00 657,85 € 0,50 75,50 

10 GRUPO BASCUAS 2008 SL   172.664,30 € 39,04 99,00 2,48 1.446,71 € 1,10 42,62 

11 HORDESCÓN SL   163.832,16 € 52,17 11,00 0,28 653,72 € 0,50 52,95 

12 OPAGA003 SL   174.915,98 € 35,69 80,00 2,00 330,58 € 0,25 37,94 

13 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU C 156.211,00 € 63,50 0,00 0,00 3.300,00 € 2,51 66,01 

14 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   158.938,68 € 59,44 120,00 3,00 1.239,67 € 0,94 63,38 

 

Polo que antecede, a mesa, por unanimidade, acordou elevar ao órgano de contratación as 

actas e demais documentación para que, de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP proceda á 

clasificación, por orde decrecente, das propostas e requirir ao licitador que presentara a oferta mais 

vantaxosa para que dentro do prazo de 10 días hábiles presente a documentación establecida na 

cláusula 17 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares reitor da contratación da obra. 
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Tendo en conta  o acordado pola Mesa de Contratación, pola Presidencia, en data 25 de 

abril de 2019 adoptouse a seguinte resolución: 

 

“(...) 

 

Rexeitar, en base ao informe técnico, a oferta da mercantil PROBISA VÍAS Y OBRAS 

SLU, elevando ao órgano de contratación proposta de exclusión. 

 

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

desproporcionadas ou anormalmente baixas, de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP, co 

seguinte resultado: 

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 

1 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL B 75,50 

2 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA   75,22 

3 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL B 71,15 

4 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU C 66,01 

5 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   65,88 

6 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   63,38 

7 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 55,60 

8 HORDESCÓN SL   52,95 

9 CANTERAS ISIDRO OTERO SL   48,01 

10 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL   43,02 

11 GRUPO BASCUAS 2008 SL   42,62 

12 EMPRESA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS SL   41,39 

13 OPAGA003 SL   37,94 

14 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 23,04 

 

Requirir ao contratista FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL por ser a oferta máis vantaxosa, 

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

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

 

Por escrito de data 26 de abril de 2019 (achegado por correo electrónico, con confirmación 

de lectura do 30-04-2019), foi requirida a mercantil FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL, para que 

presentase a documentación establecida na cláusula 17 do Prego e a garantía definitiva por importe 

de 6.135,25 euros, concedéndolle a tal efecto, un prazo de 10 días hábiles. 
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A mercantil FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL, achegou a través de escrito de data 09 de 

maio de 2019 a indicada documentación. 

 

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

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

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

de Contratación se adopte o seguinte acordo:    

 

Adxudicar a execución da obra FRIOL.- Rehabilitación de firme LU-P-1611 "cinturón 

comarcal", PK 47+736- 49+950.conforme ao proxecto técnico aprobado pola Xunta de Goberno en 

data 25 de xaneiro de 2019, á mercantil FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL, representada por D. 

Alberto López Martín, no prezo de 148.473,00 € dos cales 25.768,04 € son de IVE e un programa 

de divulgación e posta en valor das obras executadas por importe de 657,85 € e 138,15€ de IVE, e 

un prazo de execución de 6 meses. 

 

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

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

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

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

obras executadas, de acordo co establecido na cláusula 22.3 do PCAP. 

 

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

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

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

acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

Determinar que no caso de ser necesaria licenza ou autorizacións para a execución da obra 

deberán de proverse da mesma antes da iniciación da mesma. 
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Esta Presidencia, a vista do expediente tramitado e unha vez fiscalizado o gasto pola 

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

 

1º.- Adxudicar a execución da obra FRIOL.- Rehabilitación de firme LU-P-1611 "cinturón 

comarcal", PK 47+736- 49+950.conforme ao proxecto técnico aprobado pola Xunta de Goberno en 

data 25 de xaneiro de 2019, á mercantil FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL, representada por D. 

Alberto López Martín, no prezo de 148.473,00 € dos cales 25.768,04 € son de IVE e un programa 

de divulgación e posta en valor das obras executadas por importe de 657,85 € e 138,15€ de IVE, e 

un prazo de execución de 6 meses. 

 

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

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

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

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

obras executadas,  de acordo co establecido na cláusula 22.3 do PCAP. 

 

2º.- Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 216 da LCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

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

de acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

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

 

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

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

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 



 

16 
 

3.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACIÓN 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: 

 

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

os seguintes extremos:  

 

“(...) 

 

Por acordo da Xunta de Goberno de data 25 de xaneiro de 2019, aprobouse o Prego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, proxecto técnico, expediente de contratación e 

procedemento de adxudicación cun orzamento de licitación de 236.552,00€, dos cales 41.054,48€ 

son de IVE, correspondente á obra: GUITIRIZ.- Rehabilitación de firme LU-P-2301 "Guitiriz (N-

VI)-Vilares (LU-170)", 1+958 - 5+088. 

 

Por anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público, o 01 de febreiro 

de 2019, abriuse prazo de 26 días naturais para a recepción de documentación e ofertas para a 

contratación da obra por procedemento aberto e mediante tramitación ordinaria. 

 

En reunión celebrada pola mesa de contratación, con data 11 de marzo de 2019, deuse 

conta das empresas presentadas, así como as datas na que presentaron as ofertas, á licitación da 

obra identificada como GUITIRIZ.- Rehabilitación de firme LU-P-2301 "Guitiriz (N-VI)-Vilares 

(LU-170)", 1+958- 5+088 segundo anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector 

Público o 01 de febreiro de 2019 e de acordo coa información reportada pola plataforma de 

Contratación do Sector Público. A mesa acordou, por unanimidade, admitir inicialmente ás 

empresas presentadas. 

 

De seguido procedeuse á apertura e exame do arquivo dixital “1” e exame da 

documentación administrativa presentada polas empresas admitidas á licitación correspondente á 
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obra citada, e non observándose deficiencias na mesma, acordase por unanimidade aceptalas a 

todas. 

 

A continuación, de orde da Presidencia, procedeuse á apertura do arquivo dixital “2”, 

contendo as proposicións para a licitación, co seguinte resultado:  

 

GUITIRIZ.- REHABILITACIÓN DEFIRME LU-P-2301 "GUITIRIZ (N-VI)-VILARES (LU-170)", 1+958 - 5+088  

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE incluído) 
 

236.552,00   
   

MELLORAS 

VALOR ESTIMADO 
 

195.497,52   41.054,48   

DE IVE 
(partida 
independente
) 

 
IMP. SIN IVE 46,42 

IMP CON 
IVE 66,84 

CLASIFICACION EXIGIDA:   
 

NO 
   

IMP. GX e BI 55,24 
  

PRAZO DE EXECUCION:    
 

6 
  

MAXIMO 

    

      

9.774,88 

    

EMPRESAS / (GRUPO) 

(A)   PRECIO  
(75) 

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

DIVULGACIÓN 
(5) 

CRITERIO 
DESEMPATE 

% BAIXA 

TOTAL CUSTE 
OFERTA (para 
calcular baixa 

desproporciona
da) (A-B) 

PREZO   ( IVE 
incluído .- art 

102 ) 

Oferta (m 
pavimentar 
e sinalizar) 

€/M  //  CUSTE 
(€)  menos % 

baixa 

Oferta ( sen 
IVE) (MAX. 5% 

S/ V. 
Estimado 

Plantel / 
Discapacitado

s 
66,84 % % 

1 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA   176.555,44 € 200,00 9.977,88 6.000,00 € 118/2 74,64% 25,36% 166.577,56 € 

2 ASFALGAL TÉCNCIAS VIARIAS SL   204.499,20 € 150,00 8.667,48 1.954,97 € 13/0 86,45% 13,55% 195.831,72 € 

3 CANARGA SL   201.069,00 € 100,00 5.681,40 826,45 € 49/0 85,00% 15,00% 195.387,60 € 

4 CANTERAS ISIDRO OTERO SL   202.748,71 € 10,00 572,89 200,00 € 9/0 85,71% 14,29% 202.175,82 € 

5 
CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ 
SL 

A 193.025,25 € 0,00 0,00 0,00 € 45/1 
81,60% 18,40% 193.025,25 € 

6 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   191.015,44 € 136,00 7.340,37 7.820,00 € 178/4 80,75% 19,25% 183.675,07 € 

7 EMPRESA MEZCLAS ASFÁLTICAS SL   205.752,93 € 150,00 8.720,61 1.954,97 € 1/1 86,98% 13,02% 197.032,32 € 

8 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 234.185,82 € 800,00 52.937,28 100,00 € 6/0 99,00% 1,00% 181.248,54 € 

9 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL B 188.842,28 € 99,09 5.287,28 782,00 € 12/0 79,83% 20,17% 183.555,00 € 

10 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL B 178.244,00 € 0,00 0,00 782,00 € 190/3 75,35% 24,65% 178.244,00 € 

11 GRUPO BASCUAS 2008 SL   209.230,24 € 109,00 6.444,08 1.505,33 € 85/1 88,45% 11,55% 202.786,16 € 

12 HORDESCÓN SL   203.884,17 € 11,00 633,70 647,93 € 18/0 86,19% 13,81% 203.250,47 € 

13 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU C 178.354,00 € 0,00 0,00 4.000,00 € 36/1 75,40% 24,60% 178.354,00 € 

14 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU C 236.000,00 € 1.060,00 70.687,44 9.775,00 € 191/4 99,77% 0,23% 165.312,56 € 

15 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   190.424,36 € 100,00 5.380,62 1.239,67 € 37/1 80,50% 19,50% 185.043,74 € 

 

Mediante aplicación informática Excel (folla de cálculo), comprobouse si algunha oferta 

puidera considerarse desproporcionada ou anormalmente baixa consonte cos criterios establecidos 

no artigo 85 do RXLCAP, e de acordo co establecido no artigo 149 LCSP, co seguinte resultado: 
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EMPRESAS 
OFERTA (A-B) 

 
  Oferta 

 MEDIA 

1 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA  166.577,56 € 
 188.047,13 

2 ASFALGAL TÉCNCIAS VIARIAS SL  195.831,72 € 
 

 
3 CANARGA SL  195.387,60 € 

 BAIXA DESPROPORCIONADA 

4 CANTERAS ISIDRO OTERO SL  202.175,82 € 
 169.242,42 

5 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 193.025,25 € 
 

 
6 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL  183.675,07 € 

 10% ARRIBA 
 7 EMPRESA MEZCLAS ASFÁLTICAS SL  197.032,32 € 

 206.851,84 
 

8 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 181.248,54 € 
 

  9 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL B 183.555,00 € 
 

Non se teñen en conta a efectos de cálculo de 
baixa desproporcionada por pertenza con outra 
empresa  a un mesmo grupo: 10 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL B 178.244,00 € 

 

11 GRUPO BASCUAS 2008 SL  202.786,16 € 
 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL 

12 HORDESCÓN SL  203.250,47 € 
 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL 

13 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU C 178.354,00 € 
 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU 

14 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU C 165.312,56 € 
 

  15 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL 0 185.043,74 € 
 

   

A vista do anterior, observándose que a oferta presentada pola mercantil ARIAS 

INFRAESTRUCTURAS SA e PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU incorre en baixa 

desproporcionada ou anormalmente baixa, a mesa acordou, que polo Servizo de Contratación e 

Fomento, se tramite a concesión da apertura do trámite de audiencia ao contratista indicado para 

que xustifique a súa oferta e se solicite o asesoramento e informes do Servizo correspondente. 

 

A Mesa de Contratación en reunión celebrada o día 12 de abril de 2019, tomou 

coñecemento do informe emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, en relación co 

requirimento ás empresas ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA e PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU 

cuxas ofertas incorren en baixa desproporcionada ou anormalmente baixa. En dito informe 

contéñense, entre outros, os  seguintes extremos: 

 

“(...) solicitouse das empresas a súa xustificación, concedéndolle un prazo de 10 días 

hábiles, a través de escrito, de data 18 de marzo de 2019, achegado polo canle do correo electrónico 

autorizado polo licitador, con confirmación de lectura, en ambos casos, do día 20 de marzo de 

2019. 

 

As empresas ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA e PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU, por 

escritos de data 29 de marzo de 2019; e de data 01 de abril de 2019, respectivamente  presentaron 
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xustificación no prazo outorgado, que unha vez recibida foi remitida ao Servizo de vías e obras da 

Deputación, para que emitira informe no prazo mais breve posible.  

 

Polo Servizo de Vías e Obras, en data 04 de abril de 2019, achégase informe en relación 

coa xustificación da oferta da mercantil PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU, no que, entre outros, 

constan os seguintes extremos: 

 

En relación coa xustificación da mercantil ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA: 

 

“(...) 

 

Que a documentación aportada pola citada empresa non explica satisfactoriamente o baixo 

nivel dos prezos ou costes propostos en ningún dos aspectos referidos no texto legal: 

 

Aforro que permita o procedemento de fabricación ou método de construción. 

 

Solucións técnicas adoptadas ou condicións excepcionalmente favorables de que se dispoña 

para subministrar os produtos ou executar as obras. 

 

Innovación ou orixinalidade das solucións propostas, para subministrar os produtos ou 

executar as obras. 

 

Respecto das obrigas que resulten aplicables en materia medioambiental, social ou laboral, 

e de subcontratación. 

 

A posible obtención dunha axuda do Estado. 

 

Conclusión 

 

Elévase o presente informe a trámite e consideración da Mesa de Contratación, si ben polo 

técnico que subscribe non se considera suficientemente xustificada a oferta anormalmente baixa da 

empresa ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA”. 
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En relación coa xustificación da mercantil PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU: 

 

“(...) 

 

Que a documentación aportada pola citada empresa non explica satisfactoriamente o baixo 

nivel dos prezos ou costes propostos en ningún dos aspectos referidos no texto legal: 

 

Aforro que permita o procedemento de fabricación ou método de construción 

 

Solucións técnicas adoptadas ou condicións excepcionalmente favorables de que se dispoña 

para subministrar os produtos ou executar as obras. 

 

Innovación ou orixinalidade das solucións propostas, para subministrar os produtos ou 

executar as obras. 

 

Respecto das obrigas que resulten aplicables en materia medioambiental, social ou laboral, 

e de subcontratación. 

 

A posible obtención dunha axuda do Estado. 

 

Conclusión 

 

Elévase o presente informe a trámite e consideración da Mesa de Contratación, si ben polo 

técnico que subscribe non se considera suficientemente xustificada a oferta anormalmente baixa da 

empresa PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU”. 

 

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

seguinte: 
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Rexeitar, en base aos informes técnicos, as ofertas das mercantís ARIAS 

INFRAESTRUCTURAS SA e PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU, elevando ao órgano de 

contratación proposta de exclusión. 

 

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

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

Administrativas Particulares reitor da execución da obra. 

 

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

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

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

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

valoración, obtívose o seguinte resultado:   

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 

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

Oferta Ptos 
Oferta (m 

pavimentar e 
sinalizar) 

Ptos 
Oferta 

(máximo 5% 
v. estimado) 

Ptos PUNTOS 

1 ASFALGAL TÉCNCIAS VIARIAS SL   204.499,20 € 41,23 150,00 3,75 1.954,97 € 1,25 46,23 

2 CANARGA SL   201.069,00 € 45,64 100,00 2,50 826,45 € 0,53 48,67 

3 CANTERAS ISIDRO OTERO SL   202.748,71 € 43,48 10,00 0,25 200,00 € 0,13 43,86 

4 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 193.025,25 € 55,99 0,00 0,00 0,00 € 0,00 55,99 

5 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   191.015,44 € 58,57 136,00 3,40 7.820,00 € 5,00 66,97 

6 EMPRESA MEZCLAS ASFÁLTICAS SL   205.752,93 € 39,62 150,00 3,75 1.954,97 € 1,25 44,62 

7 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 234.185,82 € 3,04 800,00 20,00 100,00 € 0,06 23,10 

8 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL B 188.842,28 € 61,37 99,09 2,48 782,00 € 0,50 64,35 

9 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL B 178.244,00 € 75,00 0,00 0,00 782,00 € 0,50 75,50 

10 GRUPO BASCUAS 2008 SL   209.230,24 € 35,14 109,00 2,73 1.505,33 € 0,96 38,83 

11 HORDESCÓN SL   203.884,17 € 42,02 11,00 0,28 647,93 € 0,41 42,71 

12 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU C 178.354,00 € 74,86 0,00 0,00 4.000,00 € 2,56 77,42 

13 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   190.424,36 € 59,33 100,00 2,50 1.239,67 € 0,79 62,62 

 

Polo que antecede, a Mesa, por unanimidade, acordou elevar ao órgano de contratación as 

Actas e demais documentación para que, de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP proceda 

á clasificación, por orde decrecente, das propostas e requirir ao licitador que presentara a oferta 

mais vantaxosa para que dentro do prazo de 10 días hábiles presente a documentación establecida 

na cláusula 17 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares reitor da contratación da obra. 
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Tendo en conta o acordado pola Mesa de Contratación, pola Presidencia, en data 23 de 

abril de 2019 adoptouse a seguinte resolución: 

 

“(...) 

 

Rexeitar, en base aos informes técnicos, as ofertas das mercantís ARIAS 

INFRAESTRUCTURAS SA e PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU, elevando ao órgano de 

contratación proposta de exclusión. 

 

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

desproporcionadas ou anormalmente baixas, de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP, co 

seguinte resultado: 

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 

1 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU C 77,42 

2 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL B 75,50 

3 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   66,97 

4 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL B 64,35 

5 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   62,62 

6 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 55,99 

7 CANARGA SL   48,67 

8 ASFALGAL TÉCNCIAS VIARIAS SL   46,23 

9 EMPRESA MEZCLAS ASFÁLTICAS SL   44,62 

10 CANTERAS ISIDRO OTERO SL   43,86 

11 HORDESCÓN SL   42,71 

12 GRUPO BASCUAS 2008 SL   38,83 

13 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 23,10 

 

Requirir ao contratista OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU por ser a oferta máis 

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

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

 

Por escritos con rexistro de data 29 de abril de 2019, comunicouse ás mercantís ARIAS 

INFRAESTRUCTURAS SA e PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU a resolución de Presidencia de 

data 23-04-2019. 
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Por escrito con rexistro de data 26 de abril de 2019 (achegado por correo electrónico, con 

confirmación de lectura do 30-04-2019), foi requirida a mercantil OVISA PAVIMENTOS Y 

OBRAS SLU, para que presentase a documentación establecida na cláusula 17 do Prego e a 

garantía definitiva por importe de 7.370,00 euros, concedéndolle a tal efecto, un prazo de 10 días 

hábiles. 

 

A mercantil  OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU, achegou a través de escrito de data 

10 de maio de 2019 a indicada documentación. 

 

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

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

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

de Contratación se adopte o seguinte acordo:    

 

Adxudicar a execución da obra GUITIRIZ.- Rehabilitación de firme LU-P-2301 "Guitiriz 

(N-VI)- Vilares (LU-170)", 1+958- 5+088 conforme ao proxecto técnico aprobado pola Xunta de 

Goberno en data 25 de xaneiro de 2019, á mercantil OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU, 

representada por D. Juan Sanmartín Ferreiro, no prezo de 178.354,00 € dos cales 30.954,00 € son 

de IVE; un programa de divulgación e posta en valor das obras executadas por importe de 4.000,00 

€ e 840,00€ de IVE, e un prazo de execución de 6 meses. 

 

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

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

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

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

obras executadas , de acordo co establecido na cláusula 22.3 do PCAP. 

 

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

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

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

acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 
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Determinar que no caso de ser necesaria licenza ou autorizacións para a execución da obra 

deberán de proverse da mesma antes da iniciación da mesma. 

 

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

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

 

1º.- Adxudicar a execución da obra GUITIRIZ.- Rehabilitación de firme LU-P-2301 

"Guitiriz (N-VI)-Vilares (LU-170)", 1+958- 5+088 conforme ao proxecto técnico aprobado pola 

Xunta de Goberno en data 25 de xaneiro de 2019, á mercantil OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS 

SLU, representada por D. Juan Sanmartín Ferreiro, no prezo de 178.354,00 € dos cales 30.954,00 € 

son de IVE; un programa de divulgación e posta en valor das obras executadas por importe de 

4.000,00 € e 840,00€ de IVE, e un prazo de execución de 6 meses. O adxudicatario cumprirá as 

determinacións do PCAP e do PPT e as derivadas da súa oferta, incluída no expediente. Son 

condicións especiais de execución, ás que se lle atribúe o carácter de obrigas contractuais esenciais 

aos efectos do artigo 211.f da LCSP, e polo tanto terán esta condición, as seguintes: o importe 

adicado ao programa de divulgación e posta en valor das obras executadas, de acordo co 

establecido na cláusula 22.3 do PCAP. 

 

2º.- Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 216 da LCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

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

de acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

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

 

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

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

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 
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4.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACIÓN DA OBRA DE LUGO.- DESDOBRAMENTO E HUMANIZACIÓN DA 

AVENIDA INFANTA ELENA, DUQUESA DE LUGO. TRAMO GLORIETA RONDA 

NORTE – GLORIETA 25 DE NOVEMBRO. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

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

os seguintes extremos:  

 

“(...) 

 

Por acordo da Xunta de Goberno, de data  01 de febreiro de 2019, aprobouse o Prego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, proxecto técnico, expediente de contratación e 

procedemento de adxudicación con un orzamento de licitación de 1.473.169,66€,  dos cales 

255.674,07€ son de IVE, correspondente á obra: LUGO.- Desdobramento e humanización da 

Avenida Infanta Elena, Duquesa de Lugo. tramo glorieta Ronda Norte- Glorieta 25 de Novembro. 

 

Por anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público, o 01 de febreiro 

de 2019, abriuse prazo de 26 días naturais para a recepción de documentación e ofertas para a 

contratación da obra por procedemento aberto e mediante tramitación ordinaria. En reunión 

celebrada pola Mesa de contratación, con data 06 de marzo de 2019, deuse conta das empresas 

presentadas, así como as datas na que presentaron as ofertas, á licitación da obra identificada como 

LUGO.-Desdobramento e humanización da Avenida Infanta Elena, Duquesa de Lugo. tramo 

glorieta Ronda Norte- Glorieta 25 de Novembro segundo anuncio publicado na plataforma de 

Contratación do Sector Público o 01 de febreiro de 2019 e de acordo coa información reportada 

pola plataforma de Contratación do Sector Público. A mesa acordou, por unanimidade, admitir 

inicialmente ás empresas presentadas. De seguido, procedeuse á apertura e exame do arquivo 

dixital “1” e exame da documentación administrativa presentada polas empresas admitidas á 

licitación correspondente á obra citada, observándose deficiencias na mesma, no sentido que as 

mercantís ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA, CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ 

SL e CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL, non presenta declaración responsable 
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correcta (Anexo I), xa que na mesma non indica que está en posesión da clasificación esixida, de 

acordo co establecido no PCAP. A mesa, por unanimidade acordou, tendo en conta o establecido na 

cláusula 16 do PCAP e de conformidade co artigo 140 da LCSP e artigo 81 do RXLC, requirir as 

empresas ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA, CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ 

SL e CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL e concederlle un prazo de 3 días hábiles, 

para que saneen o erro apreciado, achegando a declaración (Anexo I) correctamente cuberto , que 

deberá constar á data de terminación do prazo para presentación de ofertas, admitindo 

provisionalmente a todas as empresas, condicionándoas a achega da documentación requirida e 

proseguindo coa apertura dos arquivos que conteñen a oferta económica. 

 

A continuación, de orde da Presidencia, procedeuse á apertura do arquivo dixital “2”, 

contendo as proposicións para a licitación, co seguinte resultado:  

 

LUGO.- DESDOBRAMENTO E HUMANIZACIÓN DA AVENIDA INFANTA ELENA, DUQUESA DE LUGO) 

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE incluído) 
 

1.473.169,66   
   VALOR ESTIMADO 

 
1.217.495,59   255.674,07   

  CLASIFICACION EXIGIDA:   
 

G-4-4 
   PRAZO DE EXECUCION:    

 
12 MESES 

 
MAXIMO 

 
     

24.349,91 
 

EMPRESAS / (GRUPO) 

  PRECIO   
(80) 

   AMP. 
GARANTÍA  

(15) 

   P. 
DIVULGACIÓN  

(5) 

CRITERIO 
DESEMPATE 

PREZO   ( IVE incluído 
.- art 102 ) 

Oferta (MAX 
24) 

Oferta ( sen IVE) 
(MAX. 2% S/ V. 

Estimado 

Plantel / 
Minusválidos 

1 ACOVAL SA   1.255.140,50 € 24,00 0,00 € 40/1 

2 ALVAC GALICIA   1.102.814,76 € 24,00 6.000,00 € 489/13 

3 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA   1.028.798,27 € 24,00 6.000,00 € 118/2 

4 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL   1.055.820,65 € 24,00 24.349,91 € 13/0 

5 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL   1.063.775,13 € 24,00 24.349,00 € 45/1 

6 CONSTRUCCIONES SANLE LUGO SL   1.254.680,88 € 24,00 20.462,11 € 10/0 

7 COSNTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   1.229.360,00 € 24,00 24.349,91 € 178/4 

8 COPCISA SA   1.299.777,60 € 24,00 24.349,91 € 334/0 

9 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL   1.219.644,00 € 24,00 1.772,00 € 190/3 

10 GRUPO BASCUAS 2008 SL   1.135.971,13 € 24,00 5.000,00 € 85/1 

11 HORDESCÓN SL   1.185.312,59 € 24,00 5.288,32 € 18/0 

12 JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SA   1.303.755,16 € 24,00 5.000,00 € 131/4 

13 MISTURAS SA   1.156.290,52 € 24,00 24.349,91 € 84/1 

14 OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS SA   1.014.571,95 € 24,00 24.349,91 € 88/1 

15 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES SL   1.030.776,81 € 24,00 24.349,91 € 16/0 

16 OTXANDIANO EMPRESARIAL S.A.U.   1.207.580,00 € 24,00 3.000,00 € -/- 

17 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU A 1.079.096,15 € 24,00 24.350,00 € 36/1 

18 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU A 1.102.225,30 € 24,00 24.350,00 € 191/4 

19 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   1.146.126,29 € 24,00 20.123,90 € 37/1 
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Pola mesa observouse que as ofertas das mercantís JOCA INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES SA e T.A. ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL non indican o IVE 

correcto, xa que no primeiro caso aplica un IVE 10%, cando a licitación desta obra está suxeita ao 

IVE do 21%, como así consta no proxecto e no PCAP, así como no modelo de oferta; e no segundo 

caso a suma da base e do IVE está incorrecta. A mesa acorda aceptar as ofertas efectuando no 

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

102 da LCSP (IVE incluído). Este dato cotéxase como consecuencia dunha simple operación 

matemática. Respectase en todo caso o importe precisado como “base impoñible”. Así mesmo 

detéctase que as ofertas das mercantís OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU, E PROBISA 

VÍAS Y OBRAS SLU, no relativo ao plan de divulgación da obra, superan o máximo valorable, 

polo que de acordo co establecido no PCAP, soamente se valorará o importe máximo (2% s/ valor 

estimado), inda que de resultar adxudicatario deberá cumprir o ofertado. 

 

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

comprobación de si algunha oferta puidera considerarse desproporcionada ou anormalmente baixa 

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

149 LCSP, co seguinte resultado: 

 

EMPRESAS 
OFERTA  

 
  Oferta 

 
MEDIA NOVA MEDIA 

1 ACOVAL SA   1.255.140,50 € 
 

1.153.849,58 1.135.359,98 

2 ALVAC GALICIA   1.102.814,76 € 
 

  3 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA   1.028.798,27 € 
 

BAIXA TEMERARIA NOVA BAIXA 

4 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL   1.055.820,65 € 
 

1.038.464,62 1.021.823,98 

5 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL   1.063.775,13 € 
 

  6 CONSTRUCCIONES SANLE LUGO SL   1.254.680,88 € 
 

10% ARRIBA 
 7 COSNTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   1.229.360,00 € 

 
1.269.234,53 

 8 COPCISA SA   1.299.777,60 € 
 

  9 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL   1.219.644,00 € 
 

Non se teñen en conta a efectos de cálculo 
de baixa desproporcionada por pertenza con 
outra empresa  a un mismo grupo: 10 GRUPO BASCUAS 2008 SL   1.135.971,13 € 

 

11 HORDESCÓN SL   1.185.312,59 € 
 

PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU 

12 JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SA   1.303.755,16 € 
 

  

13 MISTURAS SA   1.156.290,52 € 
 

  

14 OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS SA   1.014.571,95 € 
 

  15 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES SL   1.030.776,81 € 
 

  16 OTXANDIANO EMPRESARIAL S.A.U.   1.207.580,00 € 
 

  17 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU A 1.079.096,15 € 
 

  18 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU A 1.102.225,30 € 
 

  19 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   1.146.126,29 € 
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A vista do anterior, observándose que a oferta presentada pola mercantil OBRAS, 

CAMINOS Y ASFALTOS SA incorre en baixa desproporcionada ou anormalmente baixa, a mesa 

acordou, que polo Servizo de Contratación e Fomento, se tramite a concesión da apertura do 

trámite de audiencia ao contratista indicado para que xustifique a súa oferta e se solicite o 

asesoramento e informes do Servizo correspondente. 

 

A mesa de Contratación en reunión celebrada o día 22 de abril de 2019, tomou 

coñecemento do informe emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, en relación co 

requirimento ás empresas ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA, CONSTRUCCIONES 

LEONARDO MIGUÉLEZ SL e CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL, relativo ás 

deficiencias na documentación administrativa e á empresa OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS 

SA, cuxa oferta incorre en baixa desproporcionada ou anormalmente baixa. En dito informe 

contéñense, entre outros, os  seguintes extremos: 

 

“(...) Polo Servizo de Contratación e Fomento, -Unidade de obras e plans-, a vista do 

acordado pola Mesa, procedeuse a requirir ás empresas, ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA, 

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL e CONSTRUCCIONES TABOADA Y 

RAMOS SL a través de escritos, achegado polo canle do correo electrónico autorizado polos 

licitadores, con confirmación de lectura, en todos os casos, do día 08 de marzo de 2019, 

concedéndolle un prazo de tres días para que saneen o erro apreciado, achegando a declaración 

(Anexo I) correctamente cuberta. 

 

As empresas ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA, CONSTRUCCIONES LEONARDO 

MIGUÉLEZ SL e CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL achegaron, dentro do prazo 

outorgado, a declaración (Anexo I), debidamente cumprimentado, polo que se da por cumprida a 

condición da súa admisión. 

 

Unha vez achegada a documentación citada anteriormente, requiriuse á mercantil OBRAS, 

CAMINOS Y ASFALTOS SA, para que xustifique a súa oferta desproporcionada, concedéndolle 

un prazo de 10 días hábiles, a través de escritos, de data 18 de marzo de 2019, achegado polo canle 

do correo electrónico autorizado polo licitador, con confirmación de lectura, en ambos casos, do 

día 20 de marzo de 2019. 
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A empresa OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS SA achegou dentro do prazo outorgado, 

xustificación da súa oferta, que unha vez recibida foi remitida ao Servizo de Enxeñeira do Concello 

de Lugo, autor do proxecto, para que emitira informe no prazo mais breve posible.  

 

Polo Servizo de Enxeñería do Concello de Lugo, en data 12 de abril de 2019, informe, no 

que entre outros, constan os seguintes extremos: 

 

“(...) 

 

A documentación presentada por OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS SA como 

xustificación da baixa ofertada non desglosa detalladamente nin cuantifica economicamente de 

forma pormenorizada o baixo nivel dos prezos das distintas unidades de obra que compoñen o 

proxecto. Da citada documentación unicamente podería cuantificarse economicamente a redución á 

que fai referencia en canto a gastos xerais e beneficio industrial (sen entrar á valoración da súa 

adecuada xustificación), que por sí mesmos non xustificarían a baixa ofertada pola mercantil.  

 

Por todo o anteriormente exposto, o técnico que subscribe considera que a documentación 

presentada por OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS SA non xustifica suficientemente as 

condicións da oferta en base aos valores recollidos no artigo 149.4 da LCSP, sen prexuízo de 

calquera outra opinión mellor fundada en dereito. Non obstante, de acordo co estipulado no artigo 

149 da LCSP, corresponderá ao órgano de contratación acordar a aceptación ou rechazo da oferta 

presentada.” 

 

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

seguinte acordo: 

 

Admitir á licitación ás mercantís ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA, 

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL e CONSTRUCCIONES TABOADA Y 

RAMOS SL, unha vez achegada a declaración (anexo I) debidamente cumprimentada. 

 



 

30 
 

Rexeitar, en base ao informe técnico emitido, a oferta da mercantil OBRAS, CAMINOS Y 

ASFALTOS SA, ao non considerarse xustificada a súa oferta desproporcionada ou anormalmente 

baixa, elevando ao Órgano de Contratación proposta de exclusión. 

 

Que se proceda á valoración do resto das ofertas admitidas, mediante aplicación 

informática Excel (folla de cálculo), das fórmulas matemáticas establecidas na cláusula 10 do 

Prego de Cláusulas Administrativas Particulares reitor da execución da obra. 

 

Pola mesa, por unanimidade, acordouse aceptalo e en consecuencia facelo seu, unindo á 

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

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

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

valoración, obtívose o seguinte resultado:   

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 

PRECIO (80) 
AUMENTO PRAZO 
GARANTÍA (15) 

P. DIVULGACIÓN (5) TOTAL 

Oferta Ptos 
OFERTA (MAX 
24) 

Ptos 
Oferta 
(máximo 2% 
v. estimado) 

Ptos PUNTOS 

1 ACOVAL SA  1.255.140,50 € 39,25 24,00 15,00 0,00 € 0,00 54,25 

2 ALVAC GALICIA  1.102.814,76 € 66,67 24,00 15,00 6.000,00 € 1,23 82,90 

3 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA  1.028.798,27 € 80,00 24,00 15,00 6.000,00 € 1,23 96,23 

4 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL  1.055.820,65 € 75,14 24,00 15,00 24.349,91 € 5,00 95,14 

5 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL  1.063.775,13 € 73,70 24,00 15,00 24.349,00 € 5,00 93,70 

6 CONSTRUCCIONES SANLE LUGO SL  1.254.680,88 € 39,33 24,00 15,00 20.462,11 € 4,20 58,53 

7 COSNTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL  1.229.360,00 € 43,89 24,00 15,00 24.349,91 € 5,00 63,89 

8 COPCISA SA  1.299.777,60 € 31,22 24,00 15,00 24.349,91 € 5,00 51,22 

9 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL  1.219.644,00 € 45,64 24,00 15,00 1.772,00 € 0,36 61,00 

10 GRUPO BASCUAS 2008 SL  1.135.971,13 € 60,71 24,00 15,00 5.000,00 € 1,03 76,74 

11 HORDESCÓN SL  1.185.312,59 € 51,82 24,00 15,00 5.288,32 € 1,09 67,91 

12 JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SA  1.303.755,16 € 30,50 24,00 15,00 5.000,00 € 1,03 46,53 

13 MISTURAS SA  1.156.290,52 € 57,05 24,00 15,00 24.349,91 € 5,00 77,05 

14 
OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES 
INDUSTRIALES SL 

 1.030.776,81 € 79,64 24,00 15,00 24.349,91 € 5,00 99,64 

15 OTXANDIANO EMPRESARIAL S.A.U.  1.207.580,00 € 47,81 24,00 15,00 3.000,00 € 0,62 63,43 

16 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU A 1.079.096,15 € 70,94 24,00 15,00 24.350,00 € 5,00 90,94 

17 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU A 1.102.225,30 € 66,78 24,00 15,00 24.350,00 € 5,00 86,78 

18 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL 
 

1.146.126,29 € 58,88 24,00 15,00 20.123,90 € 4,13 78,01 

 

Polo que antecede, a mesa, por unanimidade, acordou elevar ao órgano de contratación as 

Actas e demais documentación para que, de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP proceda 

á clasificación, por orde decrecente, das propostas e requirir ao licitador que presentara a oferta 
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mais vantaxosa para que dentro do prazo de 10 días hábiles presente a documentación establecida 

na cláusula 17 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares reitor da contratación da obra. 

 

Tendo en conta o acordado pola mesa de contratación, pola Presidencia, en data 24 de abril 

de 2019 adoptouse a seguinte resolución: 

 

“(...) 

 

Admitir á licitación ás mercantís ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA, 

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL e CONSTRUCCIONES TABOADA Y 

RAMOS SL, unha vez achegada a declaración (anexo I) debidamente cumprimentada. 

 

Rexeitar, en base ao informe técnico emitido, a oferta da mercantil OBRAS, CAMINOS Y 

ASFALTOS SA, elevando ao órgano de contratación proposta de exclusión. 

 

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

desproporcionadas ou anormalmente baixas, de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP,   co 

seguinte resultado: 

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 

1 
OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES 
INDUSTRIALES SL 

 99,64 

2 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA  96,23 

3 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL  95,14 

4 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL  93,70 

5 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU A 90,94 

6 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU A 86,78 

7 ALVAC GALICIA  82,90 

8 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL 
 

78,01 

9 MISTURAS SA  77,05 

10 GRUPO BASCUAS 2008 SL  76,74 

11 HORDESCÓN SL  67,91 

12 COSNTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL  63,89 

13 OTXANDIANO EMPRESARIAL S.A.U.  63,43 

14 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL  61,00 

15 CONSTRUCCIONES SANLE LUGO SL  58,53 

16 ACOVAL SA  54,25 

17 COPCISA SA  51,22 

18 JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SA  46,53 
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Requirir ao contratista OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES 

SL por ser a oferta máis vantaxosa, para que, no prazo de 10 días hábiles, presente a 

documentación establecida na Cláusula 17 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares polo 

que se rexe a contratación destas obras. 

 

Por escrito con rexistro de saída de data 07 de maio de 2019 remitiuse comunicación da 

resolución da Presidencia, de data 24/04/2019 á mercantil OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS SA. 

 

Por escrito con rexistro de data 02 de maio de 2019 (achegado por correo electrónico, con 

confirmación de lectura do 02-05-2019), foi requirida a mercantil OBRAS, PAVIMENTOS E 

INSTALACIONES INDUSTRIALES SL para que presentase a documentación establecida na 

cláusula 17 do Prego e a garantía definitiva por importe de 42.594,08 euros, concedéndolle a tal 

efecto, un prazo de 10 días hábiles. 

 

A mercantil OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES SL, 

achegou a través de escrito de data 10 de maio de 2019 a indicada documentación. 

 

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

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

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

de Contratación se adopte o seguinte acordo:    

 

Adxudicar a execución da obra LUGO.- Desdobramento e humanización da Avenida 

Infanta Elena, Duquesa de Lugo. tramo glorieta Ronda Norte-Glorieta 25 de Novembro.conforme 

ao proxecto técnico aprobado pola Xunta de Goberno en data 01 de febreiro de 2019, á mercantil 

OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES SL, representada por Dª Belén 

Rodríguez Ogando, no prezo de 1.030.776,81 € dos cales 178.895,15 € son de IVE; un aumento do 

prazo de garantía de 24 meses, por enriba dos 12 obrigatorios, e dicir garantía de 36 meses, e un 

programa de divulgación e posta en valor das obras executadas por importe de 24.349,91 € e 

5.113,48€ de IVE, e un prazo de execución de 12 meses. 
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O adxudicatario cumprirá as determinacións do PCAP e do PPT e as derivadas da súa 

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

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

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

obras executadas así como o aumento do prazo de garantía, de acordo co establecido na cláusula 

22.3 do PCAP. 

 

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

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

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

acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

Determinar que no caso de ser necesaria licenza ou autorizacións para a execución da obra 

deberán de proverse da mesma antes da iniciación da mesma. 

 

A Deputación adquire o compromiso, supeditato a dispoñibilidade orzamentaria e ao 

cumprimento dos principios de estabilidade financieira, de incluír no orzamento da anualidade de 

2020 a cantidade indicada nas aplicacións que se indican, tendo en conta que a baixa resultante  na 

adxudicación da obra, imputarase na anualidade de 2020. 

 

 

ANUALIDADE 

DEPUTACIÓN CONCELLO DE 

LUGO 

 

TOTAL 

APLICACIÓN IMPORTE IMPORTE 

2018  

150.65009 
150.000,00€ 50.000,00€ 200.000,00€ 

2019 378.803,57€ -- 378.803,57€ 

2020 451.973,24€ -- 451.973,24€ 

TOTAL  980.776,81€ 50.000,00€ 1.030.776,81€ 

 

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

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

 

1º.- Adxudicar a execución da LUGO.-Desdobramento e humanización da Avenida Infanta 

Elena, Duquesa de Lugo. tramo glorieta Ronda Norte- Glorieta 25 de Novembro., conforme ao 
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proxecto técnico aprobado pola Xunta de Goberno en data 01 de febreiro de 2019, á mercantil 

OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES SL, representada por Dª Belén 

Rodríguez Ogando, no prezo de 1.030.776,81 € dos cales 178.895,15 € son de IVE; un aumento do 

prazo de garantía de 24 meses, por enriba dos 12 obrigatorios, e dicir garantía de 36 meses, e un 

programa de divulgación e posta en valor das obras executadas por importe de 24.349,91 € e 

5.113,48€ de IVE, e un prazo de execución de 12 meses. 

 

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

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

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

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

obras executadas, así como o aumento do prazo de garantía, de acordo co establecido na cláusula 

22.3 do PCAP. 

 

2º.- A Deputación adquire o compromiso, supeditato a dispoñibilidade orzamentaria e ao 

cumprimento dos principios de estabilidade financieira, de incluír no orzamento da anualidade de 

2020 a cantidade indicada nas aplicacións que se indican, tendo en conta que a baixa resultante na 

adxudicación da obra, imputarase na anualidade de 2020: 

 

 

ANUALIDADE 

DEPUTACIÓN CONCELLO 

DE LUGO 

 

TOTAL 

APLICACIÓN IMPORTE IMPORTE 

2018  

150.65009 
150.000,00€ 50.000,00€ 200.000,00€ 

2019 378.803,57€ -- 378.803,57€ 

2020 451.973,24€ -- 451.973,24€ 

TOTAL  980.776,81€ 50.000,00€ 1.030.776,81€ 

 

3º.- Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 216 da LCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

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

de acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

5º.- Facultar á Presidencia para asinar o documento administrativo contractual. 
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6º.- Determinar que no caso de ser necesaria licenza ou autorizacións para a execución da 

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

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

5.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACIÓN 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 Servizo de Contratación e Fomento no que, entre outros, se conteñen 

os seguintes extremos:  

 

“(...) 

 

Por acordo da Xunta de Goberno de data 25 de xaneiro de 2019, aprobouse o Prego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, proxecto técnico, expediente de contratación e 

procedemento de adxudicación con un orzamento de licitación de 248.165,00€, dos cales 

43.069,96€ son de IVE, correspondente á obra: ANTAS DE ULLA.- Rehabilitación de firme LU-

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

0+270- 4+800. 

 

Por anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público, o 01 de febreiro 

de 2019, abriuse prazo de 26 días naturais para a recepción de documentación e ofertas para a 

contratación da citada obra por procedemento aberto e mediante tramitación ordinaria. 

 

En reunión celebrada pola mesa de contratación, con data 11 de marzo de 2019, deuse 

conta das empresas presentadas, así como as datas na que presentaron as ofertas, á licitación da 
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obra identificada como ANTAS DE ULLA.- Rehabilitación de firme LU-P-0302 "Antas de Ulla 

(N-640)- Santa Mariña-Límite provincia de Pontevedra (Borraxeiros)", PK 0+270- 4+800 segundo 

anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público o 01 de febreiro de 2019 e de 

acordo coa información reportada pola plataforma de Contratación do Sector Público. A mesa 

acordou, por unanimidade, admitir inicialmente ás empresas presentadas. 

 

De seguido, procedeuse á apertura e exame  do arquivo dixital “1” e exame da 

documentación administrativa presentada polas empresas admitidas á licitación correspondente á 

obra citada, e non observándose deficiencias na mesma, acordase por unanimidade aceptalas a 

todas. 

 

A continuación, de orde da Presidencia, procedeuse á apertura do arquivo dixital “2”, 

contendo as proposicións para a licitación, co seguinte resultado:  

 

ANTAS DE ULLA.- REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-0302 "ANTAS DE ULLA (N-640)-SANTA MARIÑA-LÍMITE PROVINCIA DE PONTEVEDRA (BORRAXEIROS)", PK 0+270 - 4+800,  

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE incluído) 
 

248.165,00   
   

MELLORAS 

VALOR ESTIMADO 
 

205.095,04   43.069,96   

DE IVE 
(partida 
independente
) 

 
IMP. SIN IVE 30,66 

IMP 
CON 

IVE 44,15 

CLASIFICACION EXIGIDA:   
 

NO 
   

IMP. GX e BI 36,49 
  PRAZO DE EXECUCION:    
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MAXIMO 

    

      

10.254,75 

    

EMPRESAS / (GRUPO) 

(A)   PRECIO  
(75) 

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

DIVULGACIÓ
N (5) 

CRITERIO 
DESEMPATE 

% BAIXA 

TOTAL CUSTE 
OFERTA (para 
calcular baixa 

desproporcionada
) (A-B) 

PREZO   ( IVE 
incluído .- art 

102 ) 

Oferta (m 
pavimentar 
e sinalizar) 

€/M  //  
CUSTE (€)  
menos % 

baixa 

Oferta ( sen 
IVE) (MAX. 5% 

S/ V. 
Estimado 

Plantel / 
Discapacitados 

44,15 % % 

1 ACOVAL SA   228.808,13 € 0,00 0,00 0,00 € 40/1 92,20% 7,80% 228.808,13 € 

2 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA   185.986,69 € 200,00 6.617,20 6.000,00 € 118/2 74,94% 25,06% 179.369,49 € 

3 ASFALGAL TÉCNCIAS VIARIAS SL   213.148,92 € 200,00 7.584,09 2.050,95 € 13/0 85,89% 14,11% 205.564,83 € 

4 COSNTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 192.302,88 € 0,00 0,00 0,00 € 45/1 77,49% 22,51% 192.302,88 € 

5 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   195.677,57 € 340,00 11.836,17 8.203,00 € 178/4 78,85% 21,15% 183.841,40 € 

6 EMPRESA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS SL   213.992,68 € 200,00 7.614,11 2.050,95 € 1/1 86,23% 13,77% 206.378,57 € 

7 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 238.411,14 € 1.000,00 42.414,91 0,00 € 6/0 96,07% 3,93% 195.996,23 € 

8 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL B 194.454,26 € 146,14 5.055,85 820,00 € 12/0 78,36% 21,64% 189.398,41 € 

9 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL   198.440,00 € 350,00 12.355,82 2.000,00 € 14/1 79,96% 20,04% 186.084,18 € 

10 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL B 186.813,00 € 0,00 0,00 820,00 € 190/3 75,28% 24,72% 186.813,00 € 

11 GRUPO BASCUAS 2008 SL   218.943,57 € 176,00 6.855,82 1.610,00 € 85/1 88,23% 11,77% 212.087,75 € 

12 HORDESCÓN SL   204.661,67 € 14,00 509,75 741,32 € 18/0 82,47% 17,53% 204.151,92 € 

13 NEXIA INFRAESTRUCTUAS SLU   205.700,00 € 400,00 14.638,37 2.500,00 € 76/2 82,89% 17,11% 191.061,63 € 

14 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU C 170.440,60 € 0,00 0,00 4.100,00 € 36/1 68,68% 31,32% 170.440,60 € 

15 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU C 245.000,00 € 1.715,00 74.748,07 10.255,00 € 191/4 98,72% 1,28% 170.251,93 € 
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De seguido procedeuse, mediante aplicación informática Excel (folla de cálculo), á 

comprobación de si algunha oferta puidera considerarse desproporcionada ou anormalmente baixa, 

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

149 LCSP, co seguinte resultado: 

 

EMPRESAS 
OFERTA (A-B) 

 
  Oferta 

 MEDIA NOVA MEDIA 

1 ACOVAL SA   228.808,13 € 
 195.559,64 192.537,05 

2 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA   179.369,49 € 
 

  
3 ASFALGAL TÉCNCIAS VIARIAS SL   205.564,83 € 

 BAIXA DESPROPORCIONADA NOVA BAIXA 

4 COSNTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 192.302,88 € 
 176.003,68 173.283,35 

5 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   183.841,40 € 
 

  
6 EMPRESA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS SL   206.378,57 € 

 10% ARRIBA 
 7 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 195.996,23 € 

 215.115,61 
 

8 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL B 189.398,41 € 
 

  9 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL   186.084,18 € 
 

Non se teñen en conta a efectos de cálculo de 
baixa desproporcionada por pertenza con outra 
empresa  a un mesmo grupo: 10 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL B 186.813,00 € 

 

11 GRUPO BASCUAS 2008 SL   212.087,75 € 
 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL 

12 HORDESCÓN SL   204.151,92 € 
 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL 

13 NEXIA INFRAESTRUCTUAS SLU   191.061,63 € 
 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU 

14 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU C 170.440,60 € 
 

  15 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU C 170.251,93 € 
 

   

A vista do anterior, observándose que a oferta presentada polas OVISA PAVIMENTOS Y 

OBRAS e PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU incorren en baixa desproporcionada ou anormalmente 

baixa, a mesa acordou, que polo Servizo de Contratación e Fomento, se tramite a concesión da 

apertura do trámite de audiencia aos contratistas indicados para que xustifiquen a súa oferta e se 

solicite o asesoramento e informes do Servizo correspondente. 

 

A mesa de contratación en reunión celebrada o día 12 de abril de 2019, tomou 

coñecemento do informe emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, en relación cos 

requirimentos ás empresas OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS e PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU,  

cuxa oferta incorre en baixa desproporcionada ou anormalmente baixa. En dito informe contéñense, 

entre outros, os  seguintes extremos: 

 

“(...) solicitouse das empresas a súa xustificación, concedéndolle un prazo de 10 días 

hábiles, a través de escrito, de data 18 de marzo de 2019, achegado polo canle do correo electrónico 
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autorizado polo licitador, con confirmación de lectura, en ambos casos, do día26 e 20 de marzo de 

2019 respectivamente. 

 

As empresas PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU e OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU, 

por escritos de data 02 de abril de 2019, respectivamente presentaron xustificación no prazo 

outorgado, que unha vez recibida foi remitida ao Servizo de vías e obras da Deputación, para que 

emitira informe no prazo mais breve posible.  

 

Polo Servizo de Vías e Obras, en data 04 de abril de 2019, achégase informe en relación 

coa xustificación da oferta da mercantil PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU, no que, entre outros, 

constan os seguintes extremos: 

 

En relación coa xustificación da mercantil PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU: 

 

“(...) 

 

Que a documentación aportada pola citada empresa non explica satisfactoriamente o baixo 

nivel dos prezos ou costes propostos en ningún dos aspectos referidos no texto legal: 

 

Aforro que permita o procedemento de fabricación ou método de construción. 

 

Solucións técnicas adoptadas ou condicións excepcionalmente favorables de que se dispoña 

para subministrar os produtos ou executar as obras. 

 

Innovación ou orixinalidade das solucións propostas, para subministrar os produtos ou 

executar as obras. 

 

Respecto das obrigas que resulten aplicables en materia medioambiental, social ou laboral, 

e de subcontratación. 

 

A posible obtención dunha axuda do Estado. 
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Conclusión 

 

Elévase o presente informe a trámite e consideración da Mesa de Contratación, si ben polo 

técnico que subscribe non se considera suficientemente xustificada a oferta anormalmente baixa da 

empresa PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU”. 

 

En relación coa xustificación da mercantil OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU: 

 

“(...) 

 

Que a documentación aportada pola citada empresa non explica satisfactoriamente o baixo 

nivel dos prezos ou costes propostos en ningún dos aspectos referidos no texto legal: 

 

Aforro que permita o procedemento de fabricación ou método de construción. 

 

Solucións técnicas adoptadas ou condicións excepcionalmente favorables de que se dispoña 

para subministrar os produtos ou executar as obras. 

 

Innovación ou orixinalidade das solucións propostas, para subministrar os produtos ou 

executar as obras. 

 

Respecto das obrigas que resulten aplicables en materia medioambiental, social ou laboral, 

e de subcontratación. 

 

A posible obtención dunha axuda do Estado. 

 

Conclusión 

 

Elévase o presente informe a trámite e consideración da Mesa de Contratación, si ben polo 

técnico que subscribe non se considera suficientemente xustificada a oferta anormalmente baixa da 

empresa OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU”. 
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Tendo en conta o anterior, infórmase á mesa, a xuízo do que subscribe, que procedería o 

seguinte: 

 

Rexeitar, en base aos informes técnicos, as ofertas das mercantís OVISA PAVIMENTOS 

Y OBRAS SLU e PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU, elevando ao órgano de contratación proposta 

de exclusión. 

 

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

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

Administrativas Particulares reitor da execución da obra. 

 

Pola mesa, por unanimidade acordouse aceptalo e en consecuencia facelo seu, unindo á 

presente Acta, procedéndose á valoración do resto das ofertas mediante aplicación informática 

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

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

obtívose o seguinte resultado:   

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 

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

Oferta Ptos 
Oferta (m 

pavimentar e 
sinalizar) 

Ptos 
Oferta 

(máximo 5% 
v. estimado) 

Ptos PUNTOS 

1 ACOVAL SA   228.808,13 € 23,35 0,00 0,00 0,00 € 0,00 23,35 

2 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA   185.986,69 € 75,00 200,00 4,00 6.000,00 € 3,66 82,66 

3 ASFALGAL TÉCNCIAS VIARIAS SL   213.148,92 € 42,24 200,00 4,00 2.050,95 € 1,25 47,49 

4 COSNTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 192.302,88 € 67,38 0,00 0,00 0,00 € 0,00 67,38 

5 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   195.677,57 € 63,31 340,00 6,80 8.203,00 € 5,00 75,11 

6 EMPRESA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS SL   213.992,68 € 41,22 200,00 4,00 2.050,95 € 1,25 46,47 

7 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 238.411,14 € 11,77 1.000,00 20,00 0,00 € 0,00 31,77 

8 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL B 194.454,26 € 64,79 146,14 2,92 820,00 € 0,50 68,21 

9 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL   198.440,00 € 59,98 350,00 7,00 2.000,00 € 1,22 68,20 

10 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL B 186.813,00 € 74,00 0,00 0,00 820,00 € 0,50 74,50 

11 GRUPO BASCUAS 2008 SL   218.943,57 € 35,25 176,00 3,52 1.610,00 € 0,98 39,75 

12 HORDESCÓN SL   204.661,67 € 52,47 14,00 0,28 741,32 € 0,45 53,20 

13 NEXIA INFRAESTRUCTUAS SLU   205.700,00 € 51,22 400,00 8,00 2.500,00 € 1,52 60,74 

 

Polo que antecede, a mesa, por unanimidade, acordou elevar ao órgano de contratación as 

Actas e demais documentación para que, de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP proceda 

á clasificación, por orde decrecente, das propostas e requirir ao licitador que presentara a oferta 
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mais vantaxosa para que dentro do prazo de 10 días hábiles presente a documentación establecida 

na cláusula 17 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares reitor da contratación da obra. 

 

Tendo en conta o acordado pola  Mesa de Contratación, pola Presidencia, en data 23 de 

abril de 2019 adoptouse a seguinte Resolución: 

 

“(...) 

 

Rexeitar, en base aos informes técnicos, as ofertas das mercantís OVISA PAVIMENTOS 

Y OBRAS SLU e PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU, elevando ao órgano de contratación proposta 

de exclusión. 

 

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

desproporcionadas ou anormalmente baixas, de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP,   co 

seguinte resultado: 

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 

1 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA   82,66 

2 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   75,11 

3 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL B 74,50 

4 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL B 68,21 

5 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL   68,20 

6 COSNTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 67,38 

7 NEXIA INFRAESTRUCTUAS SLU   60,74 

8 HORDESCÓN SL   53,20 

9 ASFALGAL TÉCNCIAS VIARIAS SL   47,49 

10 EMPRESA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS SL   46,47 

11 GRUPO BASCUAS 2008 SL   39,75 

12 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 31,77 

13 ACOVAL SA   23,35 

 

Requirir ao contratista ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA por ser a oferta máis 

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

17 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares polo que se rexe a contratación destas obras. 
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Por escritos con rexistro de data 29 de abril de 2019 comunicouse ás mercantís OVISA 

PAVIMENTOS Y OBRAS SLU e PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU, a Resolución da Presidencia 

de data 23/04/2019.  

 

Por escrito con rexistro de data 26 de abril de 2019 (achegado por correo electrónico, con 

confirmación de lectura do 30-04-2019), foi requirida a mercantil ARIAS INFRAESTRUCTURAS 

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

por importe de 7.685,40 euros, concedéndolle a tal efecto, un prazo de 10 días hábiles. 

 

A mercantil  ARIAS INFRAESTRUCTURAS  SA, achegou a través de escrito de data 10 

de maio de 2019 a indicada documentación. 

 

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

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

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

de Contratación se adopte o seguinte acordo:    

 

Adxudicar a execución da obra ANTAS DE ULLA.- Rehabilitación de firme LU-P-0302 

"Antas de Ulla (N-640)- Santa Mariña-Límite provincia de Pontevedra (Borraxeiros)", PK 0+270 - 

4+800 conforme ao proxecto técnico aprobado pola Xunta de Goberno en data 25 de xaneiro de 

2019, á mercantil ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA, , representada por D. David Prada Monje, 

no prezo de 185.986,69 € dos cales 32.278,68 € son de IVE; unha mellora de obra consistente en 

200 metros de lonxitude a pavimentar e sinalizar horizontalmente, coas características definidas na 

cláusula 12.2 do prego de CAP melloras; un programa de divulgación e posta en valor das obras 

executadas  por importe de 6.000,00 € e 1.260,00€ de IVE, e un prazo de execución de 6 meses. 

 

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

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

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

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

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

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

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

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

acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

Determinar que no caso de ser necesaria licenza ou autorizacións para a execución da obra 

deberán de proverse da mesma antes da iniciación da mesma. 

 

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

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

 

1º.- Adxudicar a execución da obra ANTAS DE ULLA.- Rehabilitación de firme LU-P-

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

0+270- 4+800.conforme ao proxecto técnico aprobado pola Xunta de Goberno en data 25 de 

xaneiro de 2019, á mercantil ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA, representada por D. David 

Prada Monje, no prezo de 185.986,69 € dos cales 32.278,68 € son de IVE; unha mellora de obra 

consistente en 200 metros de lonxitude a pavimentar e sinalizar horizontalmente, coas 

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

posta en valor das obras executadas por importe de 6.000,00 € e 1.260,00€ de IVE, e un prazo de 

execución de 6 meses. 

 

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

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

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

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

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

PCAP. 

 

2º.- Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 216 da LCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 



 

44 
 

 

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

de acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

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

 

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

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

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

6.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONVENIOS, PROTOCOLOS, E 

MODIFICACIÓNS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DISTINTAS 

ENTIDADES E CONCELLOS  

 

Proposta para aprobar o convenio interadministrativo de cooperación entre esta 

Deputación e o Concello de Cervantes para a execución dos fins comúns consistentes na 

construción do centro de atención a persoas maiores (residencia de maiores e centro de día no 

municipio de Cervantes). 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Tendo en conta os informes e antecedentes incorporados ao expediente e visto o informe 

do Servizo de Contratación e Fomento, relativo ao Convenio Interadministrativo de referencia: 

 

Antecedentes de feito: 

 

1.- Protocolo xeral de actuación para impulsar a construción de un centro de atención a 

persoas maiores no municipio Cervantes, asinado o 29 de marzo de 2019. 
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2.- Escrito da Alcaldía en modelo normalizado, de 24 de abril de 2019, acompañado de 

memoria explicativa e xustificadora: explícanse os títulos competenciais, os compromisos 

asumidos por cada unha das partes e indícase o prazo de execución; incorpórase unha ampla 

xustificación, desde a perspectiva social e das necesidades ás que se trata de dar resposta e 

satisfacción, mediante atención residencial ás persoas maiores, nun municipio do rural galego e no 

escenario temporal e demográfico actual. 

Xúntase o anexo de orzamento e financiamento, declaración de outras axudas e o modelo 

de declaración responsable nesta relación de cooperación. Incorpórase aclaración referente a que o 

anexo orzamentario vai referido a construción do centro de atención a persoas maiores (CAM), sen 

incluír inicial o custe relativo a redacción de proxectos técnicos e dirección de obra, que se interesa 

que sexa asumido pola Deputación ben directamente, ben con prestacións externalizadas.  

3.- Informe de viabilidade urbanística de data 14 de maio de 2019. 

4.- Informe da xefa da sección de Benestar e Igualdade, de data 13 de maio de 2019. 

5.- Incorpórase ao expediente minuta de convenio interadministrativo de cooperación entre 

a Deputación Provincial de Lugo e o concello de Cervantes. 

6.- Este Convenio ten por obxecto establecer as bases de cooperación, no marco dunha 

relación interadministrativa entre o Concello de Cervantes e a Deputación Provincial de Lugo, en 

exercicio dunha competencia compartida, para acadar o obxectivo e fins comúns, da construción 

dun centro de atención a persoas maiores no municipio de Cervantes: Non constitúen prestacións 

propias dos contratos; guiase por razóns de interese público e conforma unha canle para a 

satisfacción, con eficacia, sen necesidade de crear estruturas burocráticas con custes engadidos e 

disfuncións, daqueles fins comúns para o que se comprometen a realizar os seguintes 

investimentos: 

 

INVESTIMENTO ACHEGA 

FINANCEIRA DA 

DEPUTACIÓN 

ACHEGA FINANCIERA 

DO CONCELLO 

CERVANTES 

CONSTRUCIÓN DO CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES  (RESIDENCIA 

DA TERCEIRA IDADE E CENTRO DE DÍA) NO MUNICIPIO DE CERVANTES 
1.400.000.00 € 200.000,00 € 

REDACCIÓN DE PROXECTO E ESTUDIO XEOTÉCNICO 63.525,00 €  

TOTAL 1.463.525,00 € 200.000,00€ 

 

Ambas administracións comprométense a realizar as tramitacións xurídico administrativas 

e técnicas que resulten necesarias para ese fin común, prestándose mutuamente a colaboración 
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requirida e asumindo a obriga de desenvolver as actividades xurídico administrativas e técnicas 

necesarias para cumprir os compromisos, respectiva e reciprocamente, asumidos no convenio. 

 

Estamos ante un gasto plurianual, e polo tanto o financiamento das anualidades de 2020, 

2021, 2022 queda supeditado a dispoñibilidade orzamentaria e ao cumprimento do principio de 

estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. 

 

A Deputación debe asumir o compromiso de incorporar aos orzamentos das anualidades:  

 

Ano  2020: 423.525,00€ 

Ano  2021: 400.000,00€ 

Ano  2022: 400.000,00€ 

 

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. 

 

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” 

 

(...) 
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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: 

 

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, sinala que “deberán incluír, 

polo menos: 

 

Suxeitos que subscriben o convenio e a capacidade xurídica con que actúa cada unha das 

partes. 

 

A competencia na que se fundamente a actuación da Administración Pública. 

 

O obxecto do convenio e actuacións a realizar por cada suxeito para o seu cumprimento, 

indicando, no seu caso, a titularidade do resultado obtido. 
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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. 

 

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. 

 

Mecanismos de seguimento, vixilancia e control da execución do convenio e dos 

compromisos adquiridos polos asinantes. 

 

Réxime de modificación do convenio. 

 

Prazo de vixencia do convenio, tendo en conta: 

 

Os convenios deberán ter unha duración determinada, que non poderá ser superior a catro 

anos, salvo que por norma se prevea un prazo superior. 

 

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. 

 

(...)” 

 

O capítulo VI da LRSP non se aplica aos convenios de encomendas de xestión (art. 11 

LRXSP), nin tampouco aso acordos de terminación convencional de procedementos 

administrativos. 

 

A duración do convenio non debe superar os 4 anos de duración, contados dende a súa 

sinatura. 
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Aparte das previsións de cooperación das Deputacións cos Concellos, fixadas  na 

lexislación de réxime local, a normativa común sobre o réxime xurídico do sector público alude, as 

relacións de cooperación interadministrativa (aplicables neste caso a dúas administracións 

municipais) como aparello técnico- administrativo manexado na proposta e no convenio analizado, 

no art. 3.1.k da Lai 40/2015, do 01 de outubro (LRXSP) ao indicar que “as administracións 

públicas, deberán  respectar na súa actuación e relacións os principios de cooperación, colaboración 

e coordinación entre as Administracións Públicas”. Esta cooperación horizontal, resulta coherente 

cos principios que rexen as relacións interadministrativas tal e como se prevé no artigo 140 da 

mesma Lei, citando no seu apartado 1.a)  “lealdade institucional” e concretando no artigo 141, na 

súa letra d) que consecuentemente aquelas deberán ”Prestar, no ámbito propio, a asistencia activas 

que as outras administracións puideran recadar para o eficaz exercicio das súas competencias”. 

 

Ademais, conforme aos artigos 143 e 144 desta mesma Lei 40/2015, “1. As 

administracións cooperarán ao servizo do interese xeral podendo acordar de maneira voluntaria a 

forma de exercer as súas respectivas competencias que mellor sirva a este principio. 2. A 

Formalización de relacións de cooperación requirirá a aceptación expresa das partes, formulada en 

acordos dos órganos de cooperación ou en convenios. (...). 2. Nos convenios e acordos nos que se 

formalice a cooperación preveranse as condicións e compromisos que asumen as partes que os 

subscriben. 3. Cada Administración pública manterá actualizado un rexistro electrónico dos 

órganos de cooperación nos que participe e de convenios que subscriba”. 

 

A lexislación de réxime local tamén é consecuente coa auto- organización a través de 

relacións de cooperación. 

 

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) (...) 
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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; (...)” 

 

A lexislación de réxime local de Galicia, nesa 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 través da 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. 

 

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 

(Lei 5/1997 do 22 de xullo) , 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 
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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 social e na planificación no territorio provincial, de acordo coas competencias das 

demais Administracións Públicas neste ámbito. (...)”. 

 

En aplicación do Artigo 36, letra  d) da LRBRL “a Deputación da soporte aos concellos 

para a tramitación de procedementos administrativos e realización de actividades materiais e de 

xestión asumíndoas cando aqueles  lles encomenden.” 

 

Os artigos 114 e 115 da LRALG regulan respectivamente, a asistencia económico– 

financeira e a asistencia técnica aos concellos, aplicables aos fins deste convenio. 

 

O Parlamento de Galicia aprobou, en exercicio das competencias fixadas tanto no artigo 

148.1.20, da  C.E, como no artigo 27.23 do Estatuto de Autonomía de Galicia ao atribuír a 

Comunidade Autónoma de Galicia competencia exclusiva en materia de asistencia social, a Lei 

13/2008, de 3 de decembro de servicios sociais  de Galicia (da LSSG) normativa sectorial galega 

de servicios socias, cuxo artigo 63 en relación coa cooperación e colaboración administrativa, 

establece que as Deputacións Provinciais, de conformidade co previsto na normativa de réxime 

local, proporcionaranlles asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos na execución das 

súas competencias en materia de servizos sociais, especialmente na prestación de servizos sociais 

comunitarios básicos por aqueles concellos con menos de vinte mil habitantes; e ademais, a Xunta 

de Galicia (art. 64 LSSG) promoverá unha efectiva coordinación e cooperación cos concellos co fin 

de asegurar a calidade e unha cobertura equilibrada dos servizos sociais en todo o territorio, 

especialmente no que atinxe á creación e ao mantemento de servizos sociais comunitarios 

específicos, complementado neste punto nos artigos 25 e concordantes do Decreto 99/2012, do 16 

de marzo. 

 

E moi singularmente o novidoso artigo 64 bis introducido pola Lei 9/2017, do 26  de 
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decembro, do Parlamento de Galicia, de medidas fiscais e administrativas, referente a promoción 

da colaboración interadministrativa para a creación, a xestión e o mantemento dos servizos sociais, 

a través da formalización de convenios administrativos de colaboración entre a administración 

autonómica (…) e as entidades locais para a creación, a xestión e o mantemento de servizos sociais, 

en especial no que respecta aos servizos comunitarios específicos, co fin de asegurar a calidade e 

unha cobertura equilibrada dos servizos sociais en todo o territorio así como os criterios de 

economía, eficiencia e eficacia na xestión e o uso racional dos recursos públicos, con 

independencia da concreta administración titular dos centros.  

 

É obxecto deses convenios, en particular, a cesión de bens ás propias entidades locais, con 

destino á prestación por parte destas últimas de servizos sociais mediante centros de día e 

residencias (residencia), ou a cofinanciación dese equipamentos e centros nas condicións que neles 

se establezan.  

 

Este precepto tamén precisa que as competencias que corresponden aos concellos en 

materia de creación, xestión e mantemento dos servizos sociais comunitarios en virtude do disposto 

no artigo 60 da  propia  lei, teñen o carácter de competencias propias atribuídas pola lexislación 

autonómica, polo que para o exercicio de tales competencias polos concellos non serán esixibles os 

informes que prevé o artigo 3 da Lei 5/2014, do 27 de maio, para o caso de exercicio de 

competencias distintas das propias e das atribuídas por delegación. 

 

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. 

 

No caso analizado (minuta de acordo) para construír o inmoble adicado a CAM, o Concello 

de Cervantes oferta ata tres parcelas: 8683302PH5488S0001FA ou 8387801PH5488N0001ME ou 

8683602PH5488S0001EA. Unha vez concretada a efectiva dispoñibilidade dalgunha delas, 

producirase a entrega da propiedade ou a posta a disposición da mesma. A concreción efectuarase 

mediante addenda a este convenio, no que se fixará tamén a modalidade de operación de xestión 

patrimonial a aplicar. 
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En canto as competencias e fins do Concello de Cervantes, en relación cos servizos sociais 

e, nomeadamente, este equipamento de servizos socias comunitarios específicos, indícase o 

seguinte: 

 

O artigo 25 da Lei 7/1985, de 02 de abril (en adiante LBRL) , na redacción dada pola Lei 

27/2013, de 27 de decembro, de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local 

(LRSAL) establece que o municipio exercerá, en todo caso, como competencias propias, nos 

termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, entre outras, a avaliación e 

información de situacións de necesidade social e a atención inmediata a persoas en situación ou 

risco de exclusión social ( Art. 25.2 letra e). 

 

Así a Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 

27/2013, do 27 de decembro (LRSAL) establece ,na súa disposición adicional primeira, que  as 

competencias atribuídas ás entidades locais pola lexislación autonómica antes da entrada en vigor 

da LRSAL, continuarán exercéndoas elas, rexéndose pola indicada lexislación ou, de ser o caso, 

polo dereito estatal aplicable como supletorio. 

 

Na mesma liña, a disposición adicional cuarta da Lei 5/2014, en canto a asunción pola 

Comunidade Autónoma das competencias relativas á educación, saúde e servizos sociais, ao 

precisar que continuarán prestándose polos municipios mentres non se dean as condicións previstas 

para o seu traspaso na normativa básica e, en particular, o establecemento do novo sistema de 

financiamento autonómico e das facendas locais previsto nela. 

 

A maiores, no Art. 3.3 Lei 5/2014  concrétanse aquelas actividades que non se entenden 

como o exercicio de novas competencias, entre as que cita na letra f) A colaboración entre 

administracións entendida como o traballo en común para a solución daqueles problemas, tamén 

comúns, que poidan formularse máis alá da concreta repartición competencial nos distintos sectores 

da acción pública, de acordo co artigo 193.2 da Lei 5/1997 e na letra g) O auxilio administrativo, 

de acordo co disposto no artigo 193.4 da Lei 5/1997, conceptuado legalmente como o deber que 

teñen tódalas administracións de prestarlles apoio e asistencia activa as demais para que estas 

poidan exercer axeitadamente as súas competencias. 
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O artigo 60 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servicios Sociais de Galicia , establece 

como competencias dos concellos, entre outras, no marco da planificación e ordenación xeral do 

sistema galego de servizos sociais, a creación, a xestión e o mantemento dos servizos sociais 

comunitarios básicos, así como, a xestión e o mantemento dos servizos sociais comunitarios 

específicos, sen prexuízo do establecido no artigo 59.i da mesma, debendo garantir todos os 

concellos de Galicia, como mínimo, a prestación de servizos sociais comunitarios básicos de 

titularidade municipal.  Por outra banda, para a mellor atención das necesidades sociais do seu 

ámbito territorial, e unha vez garantida a prestación dos servizos sociais comunitarios básicos e 

demais competencias enumeradas no artigo 60, os concellos de Galicia poderán crear, xestionar e 

manter servizos sociais especializados, en coordinación coa Xunta de Galicia e de acordo co 

Catálogo de servizos sociais e a planificación correspondente, consonte co  previsto  no  artigo 62 

da LSSG,  referente as actividades municipais complementarias doutras administracións públicas. 

 

Resulta tamén moi apropiado o citado e novidoso artigo 64 bis da LSSG. 

 

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. Esta norma é moi acaída nun Concello eminentemente rural e de 

montaña, cunhas circunstancias tanto xeográficas e climatolóxicas adversas e con perda de 

poboación continua, pero cunha beleza paisaxística singular e que conforma un territorio Reserva 

da Biosfera. En concreto a Reserva da Biosfera Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e 

Becerreá, declarado como tal no ano 2006. Neste espazo territorial, xa que logo, resulta de 

aplicación o Regulamento do órgano de xestión da Reserva da Biosfera de os Ancares lucenses e 

montes de Cervantes, Navia e Becerreá, publicado no BOP de 4/04/2011.  

 

Respecto da aplicación desta normativa sectorial, indicar 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. 
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A Deputación, segundo o establecido no convenio, prevese que sexa o órgano de 

contratación na  licitación e adxudicación das obras do complexo residencial ao igual que na súa 

execución, deberá axustarse á lexislación contractual e sectorial de aplicación. 

 

É responsabilidade do Concello de Cervantes tramitar e conceder as autorizacións, licenzas 

e permisos de competencia municipal necesarias para a execución das obras, con celeridade. 

Igualmente, poñer a disposición da Deputación Provincial, a través das distintas formulas que 

permite o ordenamento xurídico, algunha das tres parcelas ofertadas para tal fin 

8683302PH5488S0001FA, ou 8387801PH5488N0001ME ou ben 8683602PH5488S0001EA, a fin 

de que a Deputación poida contratar e executar as obras necesarias para dotar dun centro de 

atención a persoas maiores ao municipio de Cervantes. 

 

Unha vez executadas as obras e recibidas polo órgano de contratación efectuaranse as 

operacións xurídico patrimoniais necesarias para a efectiva prestación de servizos sociais no 

equipamento (continente) construído para tales fins (art. 144.1.g LRXSP, art. 17 e/ou 25 da Lei 

5/2011, do 30 de setembro, de Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, aplicables ás 

entidades locais, en virtude da súa disposición adicional segunda. 

 

Ambas partes deben dar cumprimento as obrigas de facer e de dar (achegas) estipuladas no 

convenio interadministrativo de cooperación. 

 

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). 

 

A propia Xunta de Galicia ao abeiro do establecido na Lei 14/2013, do 26 de decembro, de 

racionalización do sector público autonómico regula diversos mecanismos de colaboración dentro 

do sector público e puxo en circulación a chamada guía de colaboración público- público da 
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Comunidade Autónoma de Galicia, que serve de acervo xurídico- administrativo a tomar como 

referencia. 

 

Determinacións que se incorporan ao artigo 31 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 

contratos do sector público ao referirse a potestade de autoorganización e aos sistemas de 

cooperación pública, neste caso horizontal, vía convenio e sen que os resultados desa cooperación 

poda cualificarse de contractual , cumprindo as condicións enmarcadas no Artigo 6,1 da mesma Lei 

de contratos do sector público (lograr os obxectivos compartidos , guiándose por consideracións de 

interese público) e ponderando que as administracións públicas que interveñen non teñen vocación 

de mercado. 

 

Esta relación interadministrativa de cooperación enmarcarase, xa que logo, na estrutura 

dunhas administracións ordenadas para remover os obstáculos que impidan ou dificultan que a 

igualdade e liberdade dos individuos e dos grupos en que se integran sexan reais e efectivos, onde 

todas as administración públicas deberán cooperar no desenvolvemento de medidas encamiñadas a 

prestación dun servizo cualificado como público pola lexislación sectorial galega de servizos 

socias. 

 

Lei 13/2008, do 3 de decembro, que obriga aos poderes públicos galegos a garantir a 

prestación dos servizos socias como un dereito recoñecible e esixible polas persoas que lles 

correspondan en función da avaliación obxectiva das súas necesidades ( Art. 1.2). 

 

A subscrición deste convenio mellora a eficiencia na xestión pública, contribúe á 

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

colaboración e asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos concellos sinalada no 

artigo 36 da Lei 7/85, de Bases de réxime local. Estamos ante unha acción colaborativa pública de 

orde prestacional e de carácter horizontal. 

 

Neste sentido, o propio artigo 57 da LBRL da preferencia á subscrición de convenios, antes 

que a outras técnicas de cooperación como os consorcios, como un instrumento eficaz na 

asignación de recursos públicos.  
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No convenio concretase o seu ámbito territorial e a entidade que debe asumir os seus 

resultados e reflicte o contido pautado no Artigo 49 da Lei 40/2015, do 1 de outubro (LRXSP). 

 

O presente convenio ten natureza administrativa e non lle é de aplicación a Lei de contratos 

do sector público á vista do disposto no artigo 6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 

Sector Público, pola que se traspón ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento 

Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014: “Quedan excluídos 

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

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

Xeral do Estado, as Entidades Xestoras e os Servizos Comúns da Seguridade  Social, as 

Universidades Públicas, as Comunidades Autónomas e as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, 

as Entidades locais, as entidades con personalidade xurídico pública dependentes delas e as 

entidades con personalidade xurídico privada, sempre que, neste último caso, teñan a condición de 

poder adxudicador. A súa exclusión queda condicionada ao cumprimento das seguintes condicións 

(…)”. Neste caso, cúmprense as condicións fixadas ao efecto polo paragrafo 1º deste artigo sexto 

(letras a, b, c) xa que as entidades intervintes non teñen vocación de mercado (…), o convenio 

establece unha cooperación entre as entidades coa finalidade de garantir que os servizos públicos 

que lles incumben se presten de xeito que se acaden os obxectivos que teñen en común e, que o 

desenvolvemento da cooperación se guía unicamente por consideracións relacionadas co interese 

público. Ademais, no artigo 31.1 desta Lei, relativo á potestade de autoorganización e sistemas de 

cooperación pública vertical e horizontal, establécese que:  

 

“As entidades pertencentes ao sector público poderán cooperar entre si dalgunha das 

seguintes formas, sen que o resultado desa cooperación poida calificarse de contractual: 

(…)b) Mediante sistemas de cooperación horizontal entre entidades pertencentes ao sector 

público, previa celebración dos correspondentes convenios, nas condicións e cos límites que se 

establecen no apartado 1 do artigo 6. (…)”. 

 

Nestes supostos de relación interadministrativa de cooperación entre administracións 

públicas, con prestacións para un mesmo fin, entre as partes que interveñen (contraprestacións) 

e/ou que as administracións que os subscriben ostentan competencias compartidas de execución 

(ademais de actuar “conveniendi causa”), non é de aplicación a lexislación xeral de subvencións, 
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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. Pode terse en conta na CCAA de Galicia, o artigo 2.3 do 

Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de subvencións 

de Galicia (Lei 9/2007), que aínda que non resulta aplicable ás EELL, pode tomarse como 

referencia. 

 

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

Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, en relación co artigo 54.41 do mesmo 

regulamento, trátase dunha atribución que corresponde á Xunta de Goberno, por canto o importe do 

convenio ten unha contía superior á dos contratos menores (art. 59.8 ROD). 

 

Así pois a proposta de convenio é axustada á regulamentación específica que se contempla 

nos artigos referidos, polo que se informa favorablemente . 

 

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

acordo: 

 

1º.- Aprobar o texto do Convenio Interadministrativo a subscribir entre a Deputación 

Provincial de Lugo e o Concello de Cervantes para a execución dos fins comúns consistentes na 

construción de centro de atención a persoas maiores nese municipio, cun orzamento total de 

1.663.525,00€: A achega da Deputación ascende a contía 1.463.525,00€ e a do Concello de 

Cervantes a 200.000,00€. 

 

2º.- Aprobar o gasto, en concepto de achega económica, por parte da Deputación, para o 

financiamento dos fins e actuacións contempladas no convenio, que ascende á contía máxima de 

1.463.525,00 euros con cargo a aplicación orzamentaria 2315.650.09, coa seguinte distribución por 

anualidades: 

 

Exercicio económico 2019:   240.000€ 

Exercicio económico 2020:   423.525€ 

Exercicio económico 2021:   400.000€ 



 
 

59 
 

Exercicio económico 2022:   400.000€ 

 

A Deputación adquire o compromiso, supeditado ao cumprimento do principio de 

estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira, de incluír no orzamento da anualidade 2020 a 

cantidade de 423.525€, na anualidade 2021 a cantidade de 400.000€ e na aluade 2022 a cantidade 

de 400.000€.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

7.-. PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE PLANS DE 

SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO. 

 

Visto o plan de Seguridade e Saúde da obra que se indica, presentado por o contratista 

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

se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción, e informe 

emitido polo director técnico da obra e polos servizos técnicos desta Excma. Deputación 

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

Delegado da Área de Xestión Territorial a Xunta de Goberno por unanimidade dos asistentes 

acorda: 

 

1º.- Aprobar o Plan elaborado para a súa aplicación á obra que se relaciona.  

 

2º.- Comunicar esta aprobación ao director técnico e contratista, para o seu cumprimento 

durante a execución das obras.  

 

OBRA CUXO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE SE APROBA 

 

- Obra: Construcción de residencia de atención a persoas maiores da terceira idade en 

Guitiriz (Lugo). 
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- Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones S.A. 

 

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. 


