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ACTA XUNTA DE GOBERNO 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE VINTE E CINCO DE XUÑO DE DOUS MIL DEZANOVE 

      (ACTA NÚMERO 32) 

 

 

 

 

 

 

Presidente: 

D. Darío Campos Conde 

 

Sres. Deputados:  

D. Argelio Fernández Queipo  

D. Pablo Rivera Capón 

Dª. Mª. del Pilar García Porto 

D. Lino Rodríguez Ónega 

Dª. Mayra García Bermúdez 

D. Eduardo Vidal Baamonde 

Dª. Sonsoles López Izquierdo 

 

Secretaria: 

Dª. María Esther Álvarez Martínez  

 

Interventora: 

Dª. Rosa Abelleira Fernández 

 

 

  

 

 

 No Salón de Comisións do Pazo 

Provincial, sendo as dez horas do día 

vinte e cinco de xuño 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 a Interventora Dª. Rosa 

Abelleira Fernández. 

 

 Non asiste o Sr. Deputado D. Álvaro Santos Ramos. 

 

1. - PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE A 

PONTENOVA.- REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-4802 “SANTALLA – NAVALLO – 

PONTE SOUTELO (LU-P-4606)”, P.K. 8+000 A 11+000, LU-P-4806 “VILAXE (N-640) – 

GALEGOS – RIBEIRA DE PIQUÍN (LU-751)”, P.K. 0+000 A 2+100 E LU-P-4809 

“CONFORTO (LU-704)- SOUTO DE MOGOS”, P.K. 0+00 A 1+238. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

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

á contratación das obras mencionadas, que dispón o seguinte:  

 

Antecedentes 

 

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

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

 

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

PONTENOVA.- Rehabilitación de firme LU-P-4802 "Santalla-Navallo- Ponte Soutelo (LU-P-

4606)", PK 8+000 a 11+000, LU-P- 4806 "Vilaxe (N-640)-Galegos-Ribeira de Piquín (LU-751)", 

PK 0+000 a 2+100 e LU-P-4809 "Conforto (LU-704)-Souto de Mogos", PK 0+000 a 1+238, 

redactado por Don Héctor Diéguez Aranda. 

 

Documento xustificativo da necesidade da contratación. 
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Orde de inicio de procedemento de contratación. 

 

Solicitude de consignación orzamentaria  á Intervención Provincial. 

 

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

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

 

Memoria xustificativa. 

 

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

 

Plan económico financeiro da Deputación (PEF) 2019-2020.  

 

Lexislación aplicable 

 

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

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

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

 

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

de contratos das administracións públicas (RXLCAP). 

 

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

 

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

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

 

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

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

1098/2001, do 12 de outubro. 

 



 

4 
 

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

outubro, de Contratos do Sector Público. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

públicas. 

 

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

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

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

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

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

único electrónico, no relativo ás materias mencionadas. 

 

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

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

procedemento administrativo común das administracións públicas, produzan efectos as previsións 

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

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

 

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

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

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

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

desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos 
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servizos públicos ata que, de acordo co establecido na disposición derradeira sétima da Lei 

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

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

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

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

Público (LRXSP). 

 

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

 

Restante normativa de xeral aplicación ou concordante aplicación. 

 

Consideracións xurídicas 

 

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

PONTENOVA.- Rehabilitación de firme LU-P-4802 "Santalla-Navallo- Ponte Soutelo (LU-P-

4606)", P.K. 8+000 a 11+000, LU-P- 4806 "Vilaxe (N-640)-Galegos-Ribeira de Piquín (LU-751)", 

PK 0+000 a 2+100 e LU-P-4809 "Conforto (LU-704)-Souto de Mogos", PK 0+000 a 1+238. O 

proxecto técnico da obra está redactado por Héctor Diéguez Aranda. 

 

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

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

preliminar, como negocios e contratos excluídos. 

 

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

entidades recollidas no seu artigo 3.1.a. 

 

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

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

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

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

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

(...) Por “obra” entenderase o resultado dun conxunto de traballos de construción ou de enxeñaría 
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civil, destinado a cumprir por si mesmo unha función económica ou técnica, que teña por obxecto 

un ben inmoble”. 

 

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

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

transcrita do artigo 13 da LCSP. 

 

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

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

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

punto 3 do artigo 67 do RXLCAP, salvo os que non son procedentes tendo en conta a modalidade 

de contrato elixida. 

 

Efectuase contratación electrónica de acordo coa disposición adicional decimo sexta e 

concordantes da LCSP. 

 

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

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

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

 

O contrato adxudicarase mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto (con 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

reflíctense debidamente puntuados, na cláusula 12ª do prego de cláusulas administrativas.  
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O presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, segundo o estipulado no 

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

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

público a partir do 1 de xaneiro de 2018. 

 

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

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

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

Lei 39/2015, do 1 de outubro. 

 

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

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

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

incorporada ao expediente e menciónase no propio PCAP. 

 

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

intervención xeral, de data 30/05/2019, financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 

4530.61955 por importe de 385.600,00 €, do orzamento de 2019. 

 

No PCAP establécense determinacións para que o inicio de execución da obra se produza 

no ano 2020, a fin de cumprir co plan económico financeiro (PEF) 2019-2020. 

 

Incorporase ao expediente o correspondente estudo de custes, coa previsión de custes 

salariais, precisando os custes directos e indirectos. 

 

Incorporase ao expediente o correspondente estudo de custes, coa previsión de custes 

salariais, precisando os custes directos e indirectos. 

 

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

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

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

específico emitido ao efecto, que forma parte do expediente. En relación co establecido no artigo 102 



 

8 
 

da LCSP recóllese no proxecto técnico e en informe específico que o prezo do contrato axustase a 

prezos de mercado e adecuados para o seu efectivo cumprimento.  

 

Incorpórase igualmente ao expediente documento do proxectista sobre costes directos e 

indirectos. 

 

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

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

LCSP, respectivamente.  

 

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

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

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

prazo de execución. O PCAP prevé que a obras comecen a súa execución no ano 2020, pero con 

cargo ao orzamento de 2019.  

 

Na Acta de reformulo previo, estendida con data 20 de maio de 2019, reflexase que se 

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

viabilidade do proxecto e a execución das obras, a que se refire a acta, unicamente será preciso a 

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

 

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

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

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

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

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

Local con habilitación de carácter nacional. 

 

Visto o informe da Secretaria Xeral, de data 20 de maio de 2019, sobre a situación xurídica 

dos membros da Corporación respecto á celebración de eleccións municipais, do que se deu conta á 

Xunta de Goberno en sesión de 24 de maio de 2019, atopámonos ante un suposto de 

“administración ordinaria”. Trátase dun suposto dos denominados no devandito informe como 



 
 

9 
 

“zona de certeza” do concepto xurídico indeterminado “administración ordinaria”, con encaixe, en 

concreto, nos “actos de comprobación, actos debidos ou consecuencia necesaria doutros anteriores, 

que traduzan en termos operativos obxectivos predeterminados ou que supoñan valoracións 

segundo criterios predeterminados pola lei, os regulamentos, actos xenerais ou acordos 

corporativos”. Neste caso a decisión que se adopta, ten cobertura nun plan aprobado polo Pleno da 

Deputación, con cobertura presupuestaria vixente.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

competente será o Sr. Presidente da Deputación Provincial. 

 

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

Xunta de Goberno se adopten os seguintes acordos:  

 

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

técnico relativo á contratación das obras de: A PONTENOVA.- Rehabilitación de firme LU-P-

4802 "Santalla-Navallo- Ponte Soutelo (LU-P-4606)", PK 8+000 a 11+000, LU-P- 4806 "Vilaxe 

(N-640)-Galegos-Ribeira de Piquín (LU-751)", PK 0+000 a 2+100 e LU-P-4809 "Conforto (LU-

704)-Souto de Mogos", PK 0+000 a 1+238, sometelo a información pública por espacio temporal de 

15 días, tras os cales, sin reclamacións, entenderase definitivamente aprobado, e sin que dito trámite 

paralice ou suspenda o procedemento. 

 

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

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

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

 

3º.- Aprobar o gasto, por importe de 385.600,00 €, dos cales 66.922,31 € corresponden ao 

IVE (21%), con cargo á anualidade de 2019.  

 

4º.- Determinar que, de acordo co previsto no PCAP, inda que a adxudicación e 

formalización do contrato  se realicen na presente anualidade de 2019, a execución deberá iniciarse 

no exercicio 2020”. 

 

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 

APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE A 

FONSAGRADA.- REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-1911 “MESÓN NOVO (LU-703) – 

O VENTORRILLO – CHAO DE VAGA (LU-P-4606)”,  P.K. 7+540 A 9+500 E 11+500 A 

14+310. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

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

á contratación das obras mencionadas, que dispón o seguinte:  

 

Antecedentes 

 

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

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

 

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

FONSAGRADA.- Rehabilitación de firme LU-P-1911 "Mesón Novo (LU-703)-O Ventorrillo-
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Chao de Vaga (LU-P-4606)", 7+540 a 9+500 e 11+500 a 14+310, redactado por Don Héctor 

Diéguez Aranda. 

 

Documento xustificativo da necesidade da contratación. 

 

Orde de inicio de procedemento de contratación. 

 

Solicitude de consignación orzamentaria  á Intervención Provincial. 

 

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

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

 

Memoria xustificativa. 

 

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

 

Plan económico-financeiro (PEF) 2019-2020. 

 

Lexislación aplicable 

 

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

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

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

 

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

de contratos das administracións públicas (RXLCAP). 

 

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

 

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

disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL). 
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Real Decreto 773/2015, do 28 de agosto, polo que se modifican determinados preceptos do 

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

1098/2001, do 12 de outubro. 

 

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

outubro, de Contratos do Sector Público. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

públicas. 

 

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

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

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

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

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

único electrónico, no relativo ás materias mencionadas. 

 

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

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

procedemento administrativo común das administracións públicas, produzan efectos as previsións 

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

electrónico da Administración e arquivo único electrónico, no relativo ás materias mencionadas. 
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Os artigos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Público (LRXSP). 

 

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

 

Restante normativa de xeral aplicación ou concordante aplicación. 

 

Consideracións xurídicas 

 

Incoase expediente administrativo número coa finalidade de proceder á contratación da 

obra A FONSAGRADA.- Rehabilitación de firme LU-P-1911 "Mesón Novo (LU-703)-O 

Ventorrillo-Chao de Vaga (LU-P-4606)", 7+540 a 9+500 e 11+500 a 14+310, O proxecto técnico 

da obra está redactado polo Enxeñeiro do Servizo de Vías e Obra, D. Héctor Diéguez Aranda. 

 

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

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

preliminar, como negocios e contratos excluídos. 

 

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

entidades recollidas no seu artigo 3.1.a. 

 

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

“Son contratos de obras aqueles que teñen por obxecto a realización dunha obra ou a execución de 
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algún dos traballos enumerados no Anexo I ou a realización por calquera medio dunha obra que 

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

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

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

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

un ben inmoble”. 

 

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

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

transcrita do artigo 13 da LCSP. 

 

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

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

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

punto 3 do artigo 67 do RXLCAP, salvo os que non son procedentes tendo en conta a modalidade 

de contrato elixida. 

 

Efectuase contratación electrónica de acordo coa disposición adicional decimo sexta e 

concordantes da LCSP. 

 

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

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

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

 

O contrato adxudicarase mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto (con 

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

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

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

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

mellor oferta e de acordo cos artigos 145 e 146 da  LCSP.  
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Motívase a elección do procedemento e sistema indicados, en atención a forma ordinaria 

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

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

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

 

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

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

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

público a partir do 1 de xaneiro de 2018. 

 

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

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

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

Lei 39/2015, do 1 de outubro. 

 

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

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

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

incorporada ao expediente e menciónase no propio PCAP. 

 

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

intervención xeral, de data 30/05/2019 financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 

4530.61955 por importe de 248.900,00 €, do orzamento de 2019.  

 

No PCAP establécense determinacións para que o inicio de execución da obra se produza 

no ano 2020, a fin de cumprir co plan económico financeiro (PEF)2019.2020. 

 

Incorporase ao expediente o correspondente estudo de custes, coa previsión de custes 

salariais, precisando os custes directos e indirectos. 

 

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

prestacións a satisfacer debe estarse ao proxecto técnico identificado na cabeceira e redactado polo 
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Enxeñeiro de Camiños do Servizo de Vías e Obras, D. Héctor Diéguez Aranda, xunto con informe 

específico emitido ao efecto, que forma parte do expediente. En relación co establecido no artigo 102 

da LCSP recóllese no proxecto técnico e en informe específico que o prezo do contrato axustase a 

prezos de mercado e adecuados para o seu efectivo cumprimento.  

 

Incorpórase igualmente ao expediente documento do proxectista sobre costes directos e 

indirectos. 

 

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

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

LCSP, respectivamente.  

 

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

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

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

prazo de execución. O PCAP prevé que as obras comecen a súa execución no ano 2020 pero con 

cargo ao orzamento de 2019. 

 

Na Acta de reformulo previo, estendida con data 20 de maio de 2019, reflexase que se 

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

viabilidade do proxecto e a execución das obras, a que se refire a acta, unicamente será preciso a 

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

 

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

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

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

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

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

Local con habilitación de carácter nacional. 

 

Visto o informe da Secretaria Xeral, de data 20 de maio de 2019, sobre a situación xurídica 

dos membros da Corporación respecto á celebración de eleccións municipais, do que se deu conta á 
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Xunta de Goberno en sesión de 24 de maio de 2019, atopámonos ante un suposto de 

“administración ordinaria”. Trátase dun suposto dos denominados no devandito informe como 

“zona de certeza” do concepto xurídico indeterminado “administración ordinaria”, con encaixe, en 

concreto, nos “actos de comprobación, actos debidos ou consecuencia necesaria doutros anteriores, 

que traduzan en termos operativos obxectivos predeterminados ou que supoñan valoracións 

segundo criterios predeterminados pola lei, os regulamentos, actos xenerais ou acordos 

corporativos”. Neste caso a decisión que se adopta, ten cobertura nun plan aprobado polo pleno da 

Deputación, con cobertura presupostaría vixente. 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

competente será o Sr. Presidente da Deputación Provincial. 

 

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

Xunta de Goberno se adopten os seguintes acordos:  

 

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

técnico relativo á contratación das obras de: A FONSAGRADA.- Rehabilitación de firme LU-P-

1911 "Mesón Novo (LU-703)-O Ventorrillo-Chao de Vaga (LU-P-4606)", 7+540 a 9+500 e 

11+500 a 14+310, sometelo a información pública por espacio temporal de 15 días, tras os cales, sin 

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

procedemento. 

 

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

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

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

 

3º.- Aprobar o gasto, por importe de 248.900,00 €, dos cales 43.197,52 € corresponden ao 

IVE (21%), con cargo á anualidade de 2019.  

 

4º.- Determinar que, de acordo co previsto no PCAP, inda que a adxudicación e 

formalización do contrato se realicen na presente anualidade de 2019, a execución deberá iniciarse 

no exercicio 2020”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

3. - APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE PLANS DE SEGURIDADE E SAÚDE NO 

TRABALLO. 

 

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

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

se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción, e 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 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 da obra.  

 

OBRA CUXO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE SE APROBA 

 

Obra: Instalación de barreras de seguridad en la LU-P-4803. A PONTENOVA. 

Contratista: Argos Work, S.L. 
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4.- PROPOSTA SOBRE EXECUCIÓN DA SENTENZA NÚMERO 00292/2019. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor:  

 

“Visto o informe da xefa do servizo de audiovisuais 

 

“Galicia e en especial a provincia de Lugo ocupan unha posición distanciada respecto a 

media nacional en relación á Sociedade da Información. Este feito súmase á persistencia da fenda 

dixital no medio rural e o urbano e tamén no que respecta ao acceso e uso das TIC entres mulleres e 

homes. 

 

Tendo en conta que Lugo é unha das provincias máis envellecidas na que o 25% da 

poboación é maior de 55 anos a Deputación de Lugo tivo e ten un especial compromiso co 

colectivo das persoas da terceira idade ou que están próximas a ela realizando actuacións dirixidas 

en exclusiva ao mesmo. 

 

A través do programa InnovaTe 2: Deputación Dixital, cofinanciado nun 80% polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional (outubro 2013), realizáronse actuacións dirixidas ao uso 

das novas tecnoloxías para potenciar actividades nas que participaron os maiores conseguindo 

mellorar a súa calidade de vida mediante a realización de sesións en grupo e individuais que 

estimularon a través da tecnoloxía as súas habilidades tanto mentais como físicas contribuíndo 

desta forma ao seu benestar. 

 

Mais concretamente a través deste proxecto europeo realizouse unha encomenda de xestión 

á Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

(Fundación TIC) como medio propio da Deputación de Lugo para a execución da actuación 

Promoción da Autonomía Persoal dos Maiores da Provincia enfocada en dúas liñas de traballo. Por 

unha banda, fomentar a estimulación cognitiva mediante o uso dispositivos táctiles tipo iPad ou 

similares que permitan realizar exercicios mediante unha interacción do alumno co dispositivo a 

través de aplicativos desenvolvidos ao efecto (tocar formas, cores, ampliar imaxes, resolver 

exercicios de series ou problemas máis complexos de pantallas, dos terminais móbiles, etc ).  
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Doutra banda e como segunda liña de traballo fomentar a estimulación funcional mediante 

o uso de dispositivos tecnolóxicos que permiten interactuar co alumno tipo kinect ou Wiifit a través 

dos movementos que este fai enfronte dunha pantalla ou a través dun dispositivo de control 

(exercicios virtuais, pasos de baile, videoxogos interactivos, etc). 

 

Esta encomenda que remataba o 28 de febreiro de 2015 e debido ao éxito das actuacións 

desenvolvidas a través da mesma e a demanda amosada polos diferentes colectivos de maiores 

fixeron necesario o desenvolvemento dun novo programa que deu continuidade ás actividades con 

fondos da Deputación de Lugo, dende o 1 de marzo de 2015 ata o 31 de decembro de 2017. En 

decembro de ese ano a Deputación aprobou unha prórroga da encomenda ata o 30 de xuño (en 

sesión ordinaria celebrada o 22 de xuño de 2018). Ante as peticións dos usuarios que superaron 

calquera previsión anterior debido ó éxito e á necesidade das actividades, imposibilitouse o peche 

da encomenda, polo que, a Xunta de Goberno da Deputación acordou ampliala ata o 15 de 

decembro de 2018, rematando nesta data e coincidindo ademais coa extinción da Fundación TIC e 

a subrogación das actividades pola Deputación de Lugo. 

 

Con motivo da fin da encomenda e para coñecer o verdadeiro efecto do proxecto medíronse 

no transcurso destes anos o desenrolo dunha serie de indicadores: de seguimento, de impacto e de 

satisfacción que deron estas conclusións:  

 

Dende outubro do 2013, data na que comezou a encomenda “Promoción da Autonomía dos 

maiores da Provincia de Lugo”, ata novembro do 2018, o InLugo recibiu máis de 15.000 

solicitudes por escrito para cursos ou talleres (obrantes no arquivo do Servizo), e mais de 500 

peticións de asociacións e concellos da provincia.  

 

O número de actividades foi en aumento ao longo dos anos, debido tamén ao crecemento 

da demanda dos mesmos.  

 

Como dato salientable, no 3º trimestre de 2018 houbo máis solicitudes que en todo o ano 

2015. 
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No ano 2018 o número de inscricións triplicaron o número de prazas. 

 

O 100% dos participantes pedían repetir os cursos que xa fixeran para refrescar 

coñecementos. 

 

A maior parte das solicitudes veñen de diferentes asociacións (AA. Veciños, AA. Culturais, 

AA. Mulleres Rurais), equipos de inclusión e dos propios organismos locais.  

 

Dende o ano 2015 impartíronse máis de 70 cursos/talleres pola provincia en 42 concellos, 

isto fixo que a demanda dos mesmos aumentara tanto dende os concellos que xa participaron como 

dos que non tiveran oportunidade. 

 

Todas as asociacións nas que se impartiron obradoiros ou/e cursos ao longo do último ano 

solicitaron recibir e de máis duración.  

 

En canto as preferencias dos interesados destacan os cursos de memoria, internet e móbil, 

sendo estes últimos os que máis éxito teñen.  

 

A diario recíbense unha media entre 3/5 consultas sobre manexo de dispositivos 

electrónicos (móbiles, pc´s ou tablets).  

 

Todos os días entre 5/6 persoas fan uso dos ordenadores que teñen a súa disposición na 

Aula de transmisión do coñecemento. Ademais de ter acceso a internet tamén contan ca axuda 

doutros usuarios, así como un profesor de garda encargado das titorías ao que poden acudir.  

 

A avaliación realizada ó longo deste anos pon de manifesto a boa acollida, os altos 

resultados de participación e de cumprimento de obxectivos o que determina que os xermolos 

iniciais, convértanse nunha resposta social continúa e estable que complementa á oferta pública de 

servizos. 

 

A avaliación realizada entre os usuarios sobre os docentes demostra un altísimo grado de 

satisfacción con todos os profesores dos cursos e alta implicación dos mesmos coa xente maior.  
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Polo exposto, como xefa do Servizo de Audiovisuais, informo o que antecede en canto as 

necesidades prestacionais. 

 

Polo que vai dito e en base ao mesmo, e vistos a sentenza propoño. 

 

1º.- Tomar razón da sentenza nº 00292/2019 do Xuzgado do Social nº 2 de Lugo. 

 

2º.- Impulsar as acciones adecuadas para dar continuidade a actuación engadida no informe 

das prestacións a desenvolver no ano 2019 polo servizo, con respecto a necesaria sostenibilidade 

financeira”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

e corenta minutos do día de referencia, de todo o cal eu, a Secretaria, certifico. 


