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ACTA XUNTA DE GOBERNO 

SESIÓN ORDINARIA DE TRECE DE SETEMBRO DE DOUS MIL DEZANOVE 

      (ACTA NÚMERO 43) 

 

 

 

 

 

Presidente: 

D. José Tomé Roca 

 

Sres. Deputados:  

Dª. Tareixa Antía Ferreiro Tallón 

Dª. Mª. del Pilar García Porto (incorpórase 

ás once horas e dezaseis minutos, antes de 

comezar o punto 3 da Orde do Día). 

D. Pablo Rivera Capón 

Dª. Mayra García Bermúdez 

D. Roberto Fernández Rico (incorpórase ás 

once horas e doce minutos, antes de comezar o 

punto 2 da Orde do Día). 

D. Xosé María Arias Fernández 

Dª. José Luis Raposo Magdalena 

Dª. Mónica Freire Rancaño 

 

Secretaria: 

Dª. María Esther Álvarez Martínez 

 

Interventora: 

Dª. Rosa Abelleira Fernández 

 

 

  

 

 No Salón de Comisións do Pazo 

Provincial, sendo as once horas do día 

trece de setembro de dous mil 

dezanove, baixo a Presidencia do titular 

do cargo, Ilmo. Sr. D. José Tomé Roca, 

reúnense as señoras e señores Deputados 

na marxe relacionados, co obxecto de 

celebrar, en primeira convocatoria, sesión 

ordinaria convocada para o efecto, para 

tratar os asuntos incluídos na Orde do Día 

regulamentariamente remitida, en virtude 

das facultades delegadas que lle confire á 

Xunta o artigo 59 do vixente 

Regulamento Orgánico desta 

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

Rosa Abelleira Fernández. 

 

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

CELEBRADA O DÍA SEIS DE SETEMBRO DE DOUS MIL DEZANOVE. 

 

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

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

de setembro de dous mil dezanove, que foi distribuída entre os mesmos; e ao non presentarse 

ningunha emenda, foi aprobada por unanimidade dos asistentes. 

 

2. - PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACIÓN DO “SERVIZO PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS 

OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LA RED VIARIA PROVINCIAL 2019-2021. 

LOTES 1-8.- LOTES 3, 4, 6, 7, 8. 

 

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  15 de outubro de 2018, aprobouse o Prego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) e o de Prescricións técnicas (PPT), expediente de 

contratación e procedemento de adxudicación con un orzamento de licitación de 6.472.350,50€,  

(IVE incluído), desglosado por lotes segundo consta no expediente, correspondente a “Servicio 

para la ejecución de diversas operaciones de conservación en la red viaria provincial 2019-2021. 

Lotes 1-8” 

 

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

22018, abriuse prazo de 30 días naturais para a recepción de documentación e ofertas para a 
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contratación dos referidos servizos por procedemento aberto e mediante tramitación ordinaria. Dito 

anuncio foi enviado a través da plataforma de contratos do sector público, para a súa publicación 

no Diario Oficial da Unión Europea. 

 

O prazo de presentación de ofertas foi suspendido por Resolución da Presidencia, de data 

20 de novembro de 2018, publicándose tal circunstancia na plataforma de Contratación do Sector 

Público. En data 05 de xullo de 2019, a Xunta de Goberno, acordou alzar a suspensión cautelar, 

publicándose na plataforma de contratos do sector público e fixando o prazo de remate de 

presentación de ofertas no 30 de xullo de 2019.   

 

En reunión celebrada Pola Mesa de contratación con data 08 de agosto de 2019 deuse conta 

do informe da Unidade de Rexistro e do Servizo de Contratación, en relación coas empresas 

presentadas a cada lote, así como as datas na que presentaron as ofertas, á licitación do servizo 

identificado como “Servicio para la ejecución de diversas operaciones de conservación en la red 

viaria provincial 2019-2021. Lotes 1-8”, segundo anuncio publicado na plataforma de Contratación 

do Sector Público. 

 

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

presentada polas empresas admitidas á licitación correspondente a cada lote, comprobando que 

ningunha das empresas se presenta a mais de tres lotes, tal como se indica na cláusula 5 do PCAP. 

Na apertura dos sobres 1, observouse que nas declaracións responsables achegadas polas empresas, 

non consta que estean en posesión da clasificación axeitada, polo que a mesa acordou requirilas  a 

todas para que emenden dita declaración responsable (Anexo I), concedéndolles un prazo de tres 

días hábiles para tal emenda, a acordando igualmente proseguir coa apertura dos sobres 2, 

condicionando á achega da referida declaración responsable correcta. 

 

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

proposición para a licitación, co seguinte resultado para cada lote:  

 

Lote 1.- Zona 1.- Servicio para la ejecución de diversas operaciones de conservación en la 

red viaria provincial 2019-2021 (O Vicedo, Viveiro, Xove, Burela, Cervo, Ourol, Muras, Xermade 

e Vilalba). 
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SERVICIO EXECUCIÓN DIVERSAS OPERACIÓNS DE CONSERVACIÓN DA RVP 2019-2021 

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE 

incluído)  

793.38

4,90               LOTE 1 

VALOR ESTIMADO  

655.69

0,00   137.694,90    IVE. PARTIDA INDEPEND        
 

CLASIFICACION EXIGIDA:                  

PRAZO DE EXECUCION:     

2 

ANOS              

                 

EMPRESAS / (GRUPO) 

PRECIO  (60) OUTROS (40) 
CRITERIO 

DESEMPATE 

PREZO   (IVE incluído 

.- art 102 ) 

VEHICULOS ECOLOXICOS ASISTENCIA 

TÉCNICA 

INSPECCIÓN 

OBRAS PASO 

(10) 

EXECUCIÓN 

CUNETA 

TRIANGULAR 

(10) 

FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA (5) 
FOMENTO DA CONTRATACIÓN FEMENINA 

(5) 

Plantel / 

Discapacitados 

FURGONETA FURGÓN 

GLP (2) ELECTRICO 

(4) 

GLP 

(3) 

ELECTRICO 

(6) 

OPCIÓN 

(SI/NO) 
METROS TOTAL INDEFINIDOS 

% 

INDEFINIDOS 
TOTAL FEMENINA % FEMENINA  

1 
J SANJURJO 

CONSTRUCCIONES SL   753.715,66 €   X   X SI 4.000,00 23 4 17,39 23 3 13,04  23/2 

2 
CONSTRUCCIONES 

CAZAS SL   753.715,66 €         NO 300,00 12 9 75,00 12 2 16,67  12/0 

3 CARFERLO SL   583.825,00 €   X X   SI 3.200,00 28 28 100,00 28 5 17,86  28/0 

4 
CONSTRUCCIONES 

ISIDRO OTERO SL   636.294,64 €   X   X SI 400,00 43 30 69,77 43 2 4,65  43/1 

5 
SACYR 

CONSERVACIÓN SA   753.953,69 €   X   X SI 678,00 462 298 64,50 462 43 9,31  462/9 

 

Pola mesa obsérvase que a oferta da mercantil SACYR CONSERVACIÓN SA, ten mal 

sumado o total, habendo 0,01€ de diferenza no IVE. Así mesmo na declaración responsable, 

referente á contratación feminina indicada pola mercantil CARFERLO SL, figuran tres decimais, 

polo que se colle soamente dous co seu correspondente redondeo. Este datos cotéxase como 

consecuencia dunha simple operación matemática. 

 

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

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

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

LCSP, co seguinte resultado: 
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EMPRESAS 
OFERTA    

Oferta  MEDIA 

1 J SANJURJO CONSTRUCCIONES SL   753.715,66 €  696.300,93 

2 CONSTRUCCIONES CAZAS SL   753.715,66 €   

3 CARFERLO SL   583.825,00 €  BAIXA DESPROPORCIONADA 

4 CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO SL   636.294,64 €  626.670,84 

5 SACYR CONSERVACIÓN SA   753.953,69 €   

     10% ARRIBA 

     765.931,02 

 

A vista do anterior, observase que a oferta presentada pola mercantil CARFERLO SL 

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

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

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

Servizo correspondente. 

 

Lote 2.- Zona 2.- Servicio para la ejecución de diversas operaciones de conservación en la 

red viaria provincial 2019-2021 (O Valadouro, Foz, Alfoz, Barreiros, Lourenzá, Ribadeo, Trabada, 

Mondoñedo, Abadín, A Pontenova, Riotorto e A Pastoriza) 

 

SERVICIO EXECUCIÓN DIVERSAS OPERACIÓNS DE CONSERVACIÓN DA RVP 2019-2021 

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE 
incluído)  876.899,10               LOTE 2 

VALOR ESTIMADO  724.710,00   152.189,10    
IVE. PARTIDA 

INDEPEND 
       

 

CLASIFICACION EXIGIDA:                  

PRAZO DE EXECUCION:     2 ANOS              

                 

EMPRESAS / (GRUPO) 

PRECIO  (60) OUTROS (40) 
CRITERIO 

DESEMPATE 

PREZO   ( IVE 
incluído .- art 102 ) 

VEHICULOS ECOLOXICOS 
ASISTENCI
A TÉCNICA 
INSPECCI

ÓN OBRAS 
PASO (10) 

EXECUCIÓ
N CUNETA 
TRIANGUL

AR (10) 

FOMENTO CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA (5) 

FOMENTO DA CONTRATACIÓN 
FEMENINA (5) Plantel / 

Discapacitados 
FURGONETA FURGÓN 

GLP 
(2) 

ELECTRICO 
(4) 

GLP 
(3) 

ELECTRICO 
(6) 

OPCIÓN 
(SI/NO) 

METROS TOTAL INDEFINIDOS 
% 

INDEFINIDOS 
TOTAL FEMENINA % FEMININA 

1 
TA ISIDRO HNOS BLANCO 
TRIGO SL 

  876.899,10 €   X   X SI 500,00 40 19 47,50 40 3 7,50  40-1 

2 
CHOLO SL   660.743,44 €   X   X SI 200,00 21 5 23,81 21 1 4,76  21-1 

3 
J SANJURJO 
CONSTRUCCIONES SL 

  789.209,14 €   X   X SI 10.000,00 23 4 17,39 23 3 13,04  23-2 

4 
CONSTRUCCIONES CAZÁS SL   833.054,15 €         NO 300,00 12 9 75,00 12 2 16,67  12-0 

5 
CONSTRUCCIONES ISIDRO 
OTERO SL 

  700.642,34 €   X   X SI 400,00 43 30 69,77 43 2 4,65  43-1 

6 SACYR CONSERVACIÓN SA   832.001,86 €   X   X SI 871,00 462 298 64,50 462 43 9,31  462-9 
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De seguido procédese, mediante aplicación informática Excel (folla de cálculo), á 

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

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

LCSP, co seguinte resultado: 

 

EMPRESAS 
OFERTA     

Oferta  MEDIA NOVA MEDIA 
1 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   876.899,10 €  782.091,67 763.130,19 
2 CHOLO SL   660.743,44 €    

3 J SANJURJO CONSTRUCCIONES SL   789.209,14 €  BAIXA DESPROPORCIONADA NOVA BAIXA 
4 CONSTRUCCIONES CAZÁS SL   833.054,15 €  703.882,50 686.817,17 
5 CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO SL   700.642,34 €    

6 SACYR CONSERVACIÓN SA   832.001,86 €  10% ARRIBA  

     860.300,84  

 

A vista do anterior, observase que a oferta presentada pola mercantil CHOLO SL incorre 

en baixa desproporcionada ou anormalmente baixa, polo que, a mesa acorda, que polo Servizo de 

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

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

correspondente. 

Lote 3.- Zona 3.- Servicio para la ejecución de diversas operaciones de conservación en la 

red viaria provincial 2019-2021 (Cospeito, Outeiro de Rei, O Corgo, Baleira, Baralla, Rábade, 

Meira, Pol, Castro de Rei, Lugo, Castroverde e Láncara). 

SERVICIO EXECUCIÓN DIVERSAS OPERACIÓNS DE CONSERVACIÓN DA RVP 2019-2021 

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE 
incluído)  960.413,30               LOTE 3 

VALOR ESTIMADO  793.730,00   166.683,30    IVE. PARTIDA INDEPEND 
       

 

CLASIFICACION EXIGIDA:                  

PRAZO DE EXECUCION:     2 ANOS              

                 

EMPRESAS / (GRUPO) 

PRECIO  (60) OUTROS (40) 
CRITERIO 

DESEMPATE 

PREZO   ( IVE incluído 
.- art 102 ) 

VEHICULOS ECOLOXICOS 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

INSPECCIÓN 
OBRAS PASO 

(10) 

EXECUCIÓN 
CUNETA 

TRIANGULAR (10) 
FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA (5) 

FOMENTO DA CONTRATACIÓN FEMENINA 

(5) 

Plantel / 
Discapacitad

os 

FURGONETA FURGÓN      

GLP 
(2) 

ELECTRI
CO (4) 

GLP 
(3) 

ELECTRICO 
(6) 

OPCIÓN (SI/NO) METROS TOTAL INDEFINIDOS 
% 

INDEFINI
DOS 

TOTAL FEMENINA % FEMININA  

1 

UTE: OVISA PAVIMENTOS Y 
OBRAS SLU - PROBISA VIAS Y 
OBRAS SLU 

  919.595,74 €         SI 500,00 210 142 67,62 210 19 9,05 % 210-5 

2 

COMFICA SOLUCIONES 
INTEGRALES SL 

  823.073,46 €   X   X SI 405,00 862 540 62,65 862 92 10,67 % 862-15 

3 

TA ISIDRO HNOS BLANCO 
TRIGO SL 

  700.141,31 €   X   X SI 3.200,00 40 19 47,50 40 3 7,50 % 40-1 

4 
GRUPO BASCUAS 2008 SL   6.278.179,99 €   X   X SI 150,00 92 75 81,52 92 7 7,61 % 92-1 

5 

CONSTRUCCIONES ISIDRO 
OTERO SL 

  770.251,44 €   X   X SI 400,00 43 30 69,77 43 2 4,65 % 43-1 
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Pola mesa obsérvase que a oferta da mercantil TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL, 

ten mal sumado o total, habendo 0,01€ de diferenza no IVE. Así mesmo na declaración 

responsable, referente á contratación feminina indicada pola mercantil GRUPO BASCUAS 2008 

SL, figuran tres decimais, polo que se colle soamente con dous, co seu correspondente redondeo. 

Este datos cotéxase como consecuencia dunha simple operación matemática. 

 

Ademais, a Mesa, á vista da oferta presentada pola mercantil GRUPO BASCUAS 2008 SL, 

que supera o orzamento de licitación,  por unanimidade, acordou a súa exclusión da licitación deste 

lote nº 3, atendendo ao disposto no PCAP polo que rexe esta licitación, en concreto a cláusula 4. 

 

De seguido, excluída a mercantil GRUPO BASCUAS 2008 SL, procédese, mediante 

aplicación informática Excel (folla de cálculo), á comprobación de si algunha oferta puidera 

considerarse desproporcionada ou anormal consonte cos criterios establecidos no PCAP, no artigo 

85 do RXLCAP, e de acordo co establecido no artigo 149 LCSP, co seguinte resultado: 

 

EMPRESAS 
OFERTA     

Oferta  MEDIA NOVA MEDIA 
1 UTE: OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU - PROBISA VIAS Y OBRAS SLU   919.595,74 €  803.265,49 764.488,73 
2 COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SL   823.073,46 €    

3 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   700.141,30 €  
BAIXA 

DESPROPORCIONADA NOVA BAIXA 
4 CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO SL   770.251,44 €  722.938,94 688.039,86 
       

     10% ARRIBA  

     883.592,03  

 

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

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

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

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

seguinte resultado:   
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EMPRESAS   / (GRUPO) 

PRECIO (60) OUTROS (40) TOTAL 

Oferta 
PTOS 

VEHICULOS 
ECOLÓGICOS (10) 

ASISTENCIA 
TECNICA 

INVENTARIO 
OBRAS PASO 

(10) 

CUNETA 
TRIANGULAR 

(10) 
FOMENTO 

INDEFINDOS (5) 
FOMENTO 

FEMENINA (5) PUNTOS 

PREZO 
(INCLUÍDO 

IVA) 
OPCIÓN  PTOS SI /NO PTOS METROS PTOS 

% 
INDEF 

PTOS % FEM PTOS   

1 
UTE: OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS 
SLU - PROBISA VIAS Y OBRAS SLU   919.595,74 € 9,41 - 0,00 SI 10,00 500,00 1,56 67,62 4,85 9,05 4,24 30,06 

2 
COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES 
SL   823.073,46 € 31,66 E/E 10,00 SI 10,00 405,00 1,27 62,65 4,49 10,67 5,00 62,42 

3 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   700.141,31 € 60,00 E/E 10,00 SI 10,00 3200,0
0 10,00 47,50 3,40 7,50 3,51 96,91 

4 
CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO 
SL   770.251,44 € 43,84 E/E 10,00 SI 10,00 400,00 1,25 69,77 5,00 4,65 2,18 72,27 

 

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

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

LCSP, unha vez presentada a declaración responsable correcta, proceda á clasificación por orde 

decrecente das propostas e requira ao licitador que presentara a oferta mais vantaxosa para que 

dentro do prazo de 10 días hábiles presente a documentación establecida na cláusula 17 do Prego 

de Cláusulas Administrativas Particulares reitor da contratación do servizo. 

Lote 4.- Zona 4.- Servicio para la ejecución de diversas operaciones de conservación en la 

red viaria provincial 2019-2021 (Monterroso, Antas de Ulla, Portomarín, O Páramo, Sarria, 

Paradela, Guitiriz, Begonte, Friol, Guntín e Palas De Rei) 

SERVICIO EXECUCIÓN DIVERSAS OPERACIÓNS DE CONSERVACIÓN DA RVP 2019-2021 

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN 
(IVE incluído)  814.263,45               LOTE 4 

VALOR ESTIMADO  672.945,00   141.318,45    
IVE. PARTIDA 

INDEPEND 
       

 

CLASIFICACION EXIGIDA:                  

PRAZO DE EXECUCION:     2 ANOS              

                 

EMPRESAS / (GRUPO) 

PRECIO  (60) OUTROS (40) 
CRITERIO 

DESEMPATE 

PREZO   ( IVE 
incluído .- art 

102 ) 

VEHICULOS ECOLOXICOS 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 
INSPECCIÓN 
OBRAS PASO 

(10) 

EXECUCIÓ
N CUNETA 
TRIANGUL

AR (10) 

FOMENTO CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA (5) 

FOMENTO DA 
CONTRATACIÓN FEMENINA 

(5) 
Plantel / 

Discapacitado
s 

FURGONETA FURGÓN 

GLP 
(2) 

ELECTRICO (4) 
GLP 
(3) 

ELECTRI
CO (6) 

OPCIÓN (SI/NO) METROS TOTAL INDEFINIDOS 
% 

INDEFINIDOS 
TOTAL 

FEME
NINA 

% FEMININA 
 

1 
TA ISIDRO HNOS BLANCO 
TRIGO SL 

  732.837,10 €   X   X SI 900,00 40 19 47,50 40 3 7,50 % 40-1 

2 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL   592.900,00 €   X   X SI 1.500,00 15 5 33,33 15 1 6,67 % 15-0 

3 
CONSTRUCCIONES 
TABOADA Y RAMOS SL 

  724.694,41 €   X   X - 1.076,71 174 77 44,25 174 19 10,92 % 174-4 

4 
CONSTRUCCIONES 
LEONARDO MIGUÉLEZ SL 

  642.451,92 €   X   X SI 100,00 56 21 37,50 56 5 8,93 % 56-2 

5 
NEXIA 
INFRAESTRUCTURAS SLU 

  605.000,00 € X   X   SI 3.000,00 81 42 51,85 81 11 13,58 % 81-2 
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Pola mesa obsérvase que na declaración responsable, referente á contratación feminina 

indicada pola mercantil CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL, non corresponde o 

porcentaxe indicado unha vez feito o cálculo, habendo unha décima de diferenza, de forma que se 

inclúe xa o resultado correcto. Este datos cotéxase como consecuencia dunha simple operación 

matemática. 

 

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

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

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

LCSP, co seguinte resultado: 

 

EMPRESAS 
OFERTA     

Oferta  MEDIA NOVA MEDIA 
1 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   732.837,10 €  659.576,69 641.261,58 
2 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL   592.900,00 €    

3 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   724.694,41 €  
BAIXA 

DESPROPORCIONADA NOVA BAIXA 
4 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL   642.451,92 €  593.619,02 577.135,42 
5 NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU   605.000,00 €    

     10% ARRIBA  

     725.534,35  

 

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

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

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

Administrativas Particulares reitor da execución do Servizo. Unha vez feita a valoración, obtívose 

o seguinte resultado:   

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 

PRECIO (60) OUTROS (40) TOTAL 

Oferta 

PTOS 

VEHICULOS 
ECOLÓGICOS (10) 

ASISTENCIA 
TECNICA 

INVENTARIO 
OBRAS PASO (10) 

CUNETA 
TRIANGULAR (10) 

FOMENTO 
INDEFINDOS (5) 

FOMENTO 
FEMENINA (5) 

PUNTOS 

PREZO 
(INCLUÍDO 

IVA) 
OPCIÓN  PTOS SI /NO PTOS METROS PTOS 

% 
INDEF 

PTOS % FEM PTOS   

1 
TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   732.837,10 € 22,07 E/E 10,00 SI 10,00 900,00 3,00 47,50 4,58 7,50 2,76 52,41 

2 
FEVISA VÍAS Y OBRAS SL   592.900,00 € 60,00 E/E 10,00 SI 10,00 1500,00 5,00 33,33 3,21 6,67 2,46 90,67 

3 
CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   724.694,41 € 24,28 E/E 10,00 - 0,00 1076,71 3,59 44,25 4,27 10,92 4,02 46,16 

4 
CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL   642.451,92 € 46,57 E/E 10,00 SI 10,00 100,00 0,33 37,50 3,62 8,93 3,29 73,81 

5 
NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU   605.000,00 € 56,72 GLP/GLP 5,00 SI 10,00 3000,00 10,00 51,85 5,00 13,58 5,00 91,72 
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Por canto antecede, a Mesa, por unanimidade, acorda que se eleve ao órgano  de 

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

LCSP, unha vez presentada a declaración responsable correcta,  proceda á clasificación por orde 

decrecente das propostas e requira ao licitador que presentara a oferta mais vantaxosa para que 

dentro do prazo de 10 días hábiles presente a documentación establecida na cláusula 17 do Prego 

de Cláusulas Administrativas Particulares reitor da contratación do servizo. 

 

Lote 5.- Zona 5.- Servicio para la ejecución de diversas operaciones de conservación en la 

red viaria provincial 2019-2021 (A Fonsagrada, Negueira de Muñiz, Ribeira de Piquín e Navia de 

Suarna) 

 

En relación con este Lote 5, non constan empresas presentadas a licitación, polo que a 

Mesa acorda dar conta desta circunstancia á Xunta de Goberno, xa que a contratación vixente 

remata o 20 de outubro de 2019, a fin de  que poida adoptar aos acordos oportunos. 

 

Lote 6.- Zona 6.- Servicio para la ejecución de diversas operaciones de conservación en la 

red viaria provincial 2019-2021 (Becerreá, Cervantes, As Nogais e Pedrafita do Cebreiro) 

 

SERVICIO EXECUCIÓN DIVERSAS OPERACIÓNS DE CONSERVACIÓN DA RVP 2019-2021 
ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE 
incluído)  730.749,25               LOTE 6 
VALOR ESTIMADO  603.925,00   126.824,25    

IVE. PARTIDA 
INDEPEND        

 

CLASIFICACION EXIGIDA:                  

PRAZO DE EXECUCION:     2 ANOS              

                 

EMPRESAS / (GRUPO) 

PRECIO  (60) OUTROS (40) CRITERIO 
DESEMPATE 

PREZO   ( IVE 
incluído .- art 

102 ) 

VEHICULOS ECOLOXICOS ASISTENCIA 
TÉCNICA 

INSPECCIÓN 
OBRAS PASO 

(10) 

EXECUCI
ÓN 

CUNETA 
TRIANG

ULAR 
(10) 

FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA (5) 
FOMENTO DA CONTRATACIÓN FEMENINA 

(5) 
Plantel / 

Discapacitados 

FURGONET
A FURGÓN 

GLP 
(2) 

ELEC
TRIC
O (4) 

GLP (3) 
ELECTRICO 

(6) 
OPCIÓN 
(SI/NO) 

METROS TOTAL INDEFINIDOS 
% 

INDEFINIDOS 
TOTAL FEMENINA % FEMININA 

1 
UTE: OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS 
SLU- PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU   683.104,40 €         SI 500,00 210 142 67,62 210 19 9,05 % 210-5 

2 
COMFICA SOLUCIONES 
INTEGRALES SL   691.945,76 €   X   X SI 1.005,

00 862 540 62,65 862 92 10,67 % 862-15 
 

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

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

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

LCSP, co seguinte resultado: 
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EMPRESAS 
OFERTA    

Oferta  BAIXA DESP: 
1 UTE: OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU- PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU   683.104,40 €   INF. A 20 UDS % OTRA 
2 COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SL   691.945,76 €   

 

 BAIXA DESPROPORCIONADA 
 553.556,61 

 

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

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

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

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

seguinte resultado:   

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 

PRECIO (60) OUTROS (40) TOTAL 

Oferta 
PTOS 

VEHICULOS 
ECOLÓGICOS (10) 

ASISTENCIA 
TECNICA 

INVENTARIO 
OBRAS PASO 

(10) 

CUNETA 
TRIANGULAR 

(10) 

FOMENTO 
INDEFINDOS 

(5) 
FOMENTO 

FEMENINA (5) PUNTOS 

PREZO 
(INCLUÍDO IVA) OPCIÓN  PTOS SI 

/NO PTOS METROS PTOS 
DÍAS 
(MAX 
90) 

PTOS % 
INDEFINDOS PTOS   

1 

UTE: OVISA PAVIMENTOS Y 
OBRAS SLU- PROBISA VÍAS Y 
OBRAS SLU 

  683.104,40 € 60,00 - 0,00 SI 10,00 500,00 4,98 67,62 5,00 9,05 4,24 84,22 

2 
COMFICA SOLUCIONES 
INTEGRALES SL   691.945,76 € 48,87 E/E 10,00 SI 10,00 1005,00 10,00 62,65 4,63 10,67 5,00 88,50 

 

Por canto antecede, a Mesa, por unanimidade, acorda que se eleve ao órgano  de 

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

LCSP, unha vez presentada a declaración responsable correcta,  proceda á clasificación por orde 

decrecente das propostas e requira ao licitador que presentara a oferta mais vantaxosa para que 

dentro do prazo de 10 días hábiles presente a documentación establecida na cláusula 17 do Prego 

de Cláusulas Administrativas Particulares reitor da contratación do servizo. 

Lote 7.- Zona 7.- Servicio para la ejecución de diversas operaciones de conservación en la 

red viaria provincial 2019-2021 (Folgoso do Courel, O Incio, Samos, Triacastela, Quiroga e Ribas 

De Sil) 
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SERVICIO EXECUCIÓN DIVERSAS OPERACIÓNS DE CONSERVACIÓN DA RVP 2019-2021 

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE incluído)  709.870,70               LOTE 7 

VALOR ESTIMADO  586.670,00      123.200,70    IVE. PARTIDA INDEPEND 
       

 

CLASIFICACION EXIGIDA:                  

PRAZO DE EXECUCION:     2 ANOS              

                 

EMPRESAS / (GRUPO) 

PRECIO  (60) OUTROS (40) 
CRITERIO 
DESEMPA

TE 

PREZO   ( IVE incluído .- 
art 102 ) 

VEHICULOS ECOLOXICOS 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

INSPECCIÓN 
OBRAS PASO 

(10) 

EXECUCIÓ
N CUNETA 
TRIANGUL

AR (10) 

FOMENTO CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA (5) 

FOMENTO DA 
CONTRATACIÓN FEMENINA 

(5) 

Plantel / 
Discapacit

ados 

FURGONETA FURGÓN      

GLP 
(2) 

ELECT
RICO 
(4) 

GLP 
(3) 

ELECT
RICO 
(6) 

OPCIÓN 
(SI/NO) 

METROS TOTAL 
INDEFINID

OS 

% 
INDEFINID

OS 
TOTAL 

FEME
NINA 

% 
FEMIN

INA 
 

1 

UTE: OVISA PAVIMENTOS 
Y OBRAS SLU- PROBISA 
VÍAS Y OBRAS SLU 

  670.969,79 €         SI 500,00 210 142 67,62 210 19 9,05 210-5 

2 
COMFICA SOLUCIONES 
INTEGRALES SL 

  587.701,84 €   X   X SI 102,00 862 540 62,65 862 92 10,67 862-15 

 

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

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

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

LCSP, co seguinte resultado: 

 

EMPRESAS 
OFERTA   

VER CALCULO BAIXA 2  
LICITACORES (20% outra oferta) 

Oferta  BAIXA DESPROP: 
1 UTE: OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU- PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU   670.969,79 €  INF 20 UDS % A OUTRA 
2 COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SL   587.701,84 €   

         BAIXA DESPROPORCIONADA 
         536.775,83 

 

Tendo en conta que ningunha das ofertas  incorre en baixa desproporcionada ou anormal, 

procédese  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 do servizo.  Unha vez feita a valoración, obtívose o seguinte 

resultado:   

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 

PRECIO (60) OUTROS (40) TOTAL 

Oferta 

PTOS 

VEHICULOS ECOLÓGICOS 
(10) 

ASISTENCIA TECNICA 
INVENTARIO OBRAS 

PASO (10) 

CUNETA TRIANGULAR 
(10) 

FOMENTO INDEFINDOS 
(5) 

FOMENTO FEMENINA (5) PUNTOS 

PREZO (INCLUÍDO 
IVA) 

OPCIÓN  PTOS SI /NO PTOS METROS PTOS 
DÍAS 

(MAX 90) 
PTOS % INDEFINDOS PTOS   

1 

UTE: OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU- PROBISA VÍAS Y 
OBRAS SLU 

  670.969,79 € 19,11 - 0,00 SI 10,00 500,00 10,00 67,62 5,00 9,05 4,24 48,35 

2 
COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SL   587.701,84 € 60,00 E/E 10,00 SI 10,00 102,00 2,04 62,65 4,63 10,67 5,00 91,67 
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Por canto antecede, a Mesa, por unanimidade, acorda que se eleve ao órgano  de 

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

LCSP, unha vez presentada a declaración responsable correcta,  proceda á clasificación por orde 

decrecente das propostas e requira ao licitador que presentara a oferta mais vantaxosa para que 

dentro do prazo de 10 días hábiles presente a documentación establecida na cláusula 17 do Prego 

de Cláusulas Administrativas Particulares reitor da contratación do servizo. 

 

Lote 8.- Zona 8.- Servicio para la ejecución de diversas operaciones de conservación en la 

red viaria provincial 2019-2021 (Monforte de Lemos, Bóveda, Pobra do Brollón, Sober, Pantón, O 

Saviñao, Taboada, Chantada e Carballedo) 

 

SERVICIO EXECUCIÓN DIVERSAS OPERACIÓNS DE CONSERVACIÓN DA RVP 2019-2021 
ORZAMENTO BASE LICITACIÓN 
(IVE incluído)  835.142,00               LOTE 8 
VALOR ESTIMADO  690.200,00   144.942,00    IVE. PARTIDA INDEPEND        

 

CLASIFICACION EXIGIDA:                  

PRAZO DE EXECUCION:     2 ANOS              

                 

EMPRESAS / (GRUPO) 

PRECIO  (60) OUTROS (40) CRITERIO 
DESEMPATE 

PREZO   ( IVE 
incluído .- art 

102 ) 

VEHICULOS ECOLOXICOS ASISTENCI
A TÉCNICA 
INSPECCIÓ
N OBRAS 
PASO (10) 

EXECUCIÓN 
CUNETA 

TRIANGULA
R (10) 

FOMENTO CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA (5) 

FOMENTO DA CONTRATACIÓN 
FEMENINA (5) Plantel / 

Discapacitad
os 

FURGONETA FURGÓN 
GL
P 

(2) 
ELECTRIC

O (4) 
GL
P 

(3) 
ELECTRIC

O (6) 
OPCIÓN 
(SI/NO) METROS TOTAL INDEFINID

OS 
% 

INDEFINID
OS 

TOTA
L 

FEMENIN
A 

% 
FEMININ

A 
1 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL   584.430,00 €   X   X SI 1.500,00 15 5 33,33 15 1 6,67 15-0 

2 
CONSTRUCCIONES 
RAFER SL   734.924,96 €   X   X - 828,24 28 14 50,00 28 5 17,86 28-0 

3 
SACYR CONSERVACIÓN 
SA   793.301,38 €   X   X SI 748,00 462 298 64,50 462 43 9,31 462-9 

4 
NEXIA 
INFRAESTRUCTURAS SLU   605.000,00 € X   X   SI 3.000,00 81 42 51,85 81 11 13,58 81-2 

 

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

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

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

LCSP, co seguinte resultado: 

 

EMPRESAS 
OFERTA    

Oferta  MEDIA NOVA MEDIA 
1 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL   584.430,00 €  679.414,09 641.451,65 
2 CONSTRUCCIONES RAFER SL   734.924,96 €    

3 SACYR CONSERVACIÓN SA   793.301,38 € 
 

BAIXA 
DESPROPORCIONADA 

NOVA BAIXA 

4 NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU   605.000,00 €  611.472,68 577.306,49 
     10% ARRIBA  

     747.355,49  
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Tendo en conta que ningunha das ofertas  incorre en baixa desproporcionada ou anormal, 

procédese  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 do servizo.  Unha vez feita a valoración, obtívose o seguinte 

resultado:   

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 

PRECIO (60) OUTROS (40) TOTAL 

Oferta 

PTOS 

VEHICULOS 

ECOLÓGICOS (10) 

ASISTENCIA 

TECNICA 

INVENTARIO 

OBRAS PASO 

(10) 

CUNETA 

TRIANGULAR (10) 

FOMENTO 

INDEFINDOS (5) 

FOMENTO FEMENINA 

(5) 
PUNTOS 

PREZO 

(INCLUÍDO 

IVA) 

OPCIÓN  PTOS SI /NO PTOS METROS PTOS 

DÍAS 

(MAX 

90) 

PTOS 
% 

INDEFINDOS 
PTOS   

1 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL   584.430,00 € 60,00 E/E 10,00 SI 10,00 1500,00 5,00 33,33 2,58 6,67 1,87 89,45 

2 CONSTRUCCIONES RAFER SL   734.924,96 € 23,98 E/E 10,00 - 0,00 828,24 2,76 50,00 3,88 17,86 5,00 45,62 

3 SACYR CONSERVACIÓN SA   793.301,38 € 10,01 E/E 10,00 SI 10,00 748,00 2,49 64,50 5,00 9,31 2,61 40,11 

4 NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU   605.000,00 € 55,08 GLP/GLP 5,00 SI 10,00 3000,00 10,00 51,85 4,02 13,58 3,80 87,90 

 

Por canto antecede, a Mesa, por unanimidade, acorda que se eleve ao órgano  de 

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

LCSP, unha vez presentada a declaración responsable correcta,  proceda á clasificación por orde 

decrecente das propostas e requira ao licitador que presentara a oferta mais vantaxosa para que 

dentro do prazo de 10 días hábiles presente a documentación establecida na cláusula 17 do Prego 

de Cláusulas Administrativas Particulares reitor da contratación do servizo. 

 

En aplicación ao establecido na cláusula segunda do PCAP, que sinala “... cada lote 

constituirá un único contrato, de modo que es susceptible de adjudicación independiente. En el caso 

de surgir incidencias o demoras en la tramitación de la adjudicación de alguno de los lotes podrá 

continuar la tramitación de los restantes, incluida la adjudicación, formalización y comienzo de la 

prestación...”,  a Mesa acorda, por unanimidade, que aqueles lotes que poidan ser adxudicados, ao 

non estar afectados por baixas desproporcionadas ou anormalmente baixas, ou non afectarlles aos 

licitadores que alcanzan a maior puntuación o criterio de valor absoluto, ao non quedar primeiros, 
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ou non ter posibilidade de quedar primeiros noutros lotes, ou que de quedar primeiros, fose o 

aforro, en termos absolutos, superior para a Deputación, unha vez presentada a declaración 

responsable correcta, se proceda á  clasificación por orde decrecente das propostas e requira ao 

licitador que presentara a oferta con maior puntuación, para que dentro do prazo de 10 días hábiles 

presente a documentación establecida na cláusula 17 do PCAP. Neste sentido;  

 

O lote 5 quedou deserto, ao no presentarse ningunha oferta. 

 

Nos lotes 1 e 2  incorren en baixa desproporcionada ou anormalmente baixa ofertas de 

licitadores, polo que procede requirilos para a súa xustificación.  

 

Poden requirirse aos licitadores que alcanzan a maior puntuación nos lotes 3-4-6-7 e 8, 

unha vez presentada a declaración responsable correcta.  Non obstante, no relativo aos lotes 6 e 7 é 

de aplicación o sinalado na cláusula 5 do PCAP, no caso que o mesmo licitador alcance a maior 

puntuación, adxudicándolle o lote que xenere un aforro económico, cuantitativamente, en termos 

absolutos, superior para a administración, quedando excluído do resto, pasando a ser adxudicatario 

o que se atope en segundo ou sucesivo lugar, tendo en conta as limitacións establecidas aos efectos 

de adxudicación de lotes. 

 

Así, a mercantil COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SL, que alcanza maior 

puntuación nos lotes 6 e 7, adxudicaráselle aquel lote no que o aforro, nos termos expresados, sexa 

maior para a administración, podéndose comprobar no seguinte cadro o aforro absoluto: 

 

PRIMEIRO LUGAR EN LOTE: ORZAMENTO LICITACIÓN (2 A) OFERTA LICITADOR (2 A) AFORRO ABSOLUTO (2 A) 
6 730.749,25€ 691.945,76€ 38.803,49€ 
7 709.870,70€ 587.701,84€ 122.168,86€ 

 

A vista dos aforros producidos en cada lote, e tendo en conta o indicado no PCAP,  a 

mercantil COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SL, ao alcanzar a maior puntuación en varios 

lotes (6-7), adxudicaríaselle o lote 7 por ser onde xera mais aforro en termos absolutos, pasando o 

lote 6 ao seguinte clasificado. 
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En reunión celebrada Pola Mesa de contratación con data 19 de agosto de 2019 deuse conta 

do informe do Servizo de Contratación, en relación co acordo da mesa de data 08 de agosto, que 

sinala 

“(…) 

 

A mesa de contratación celebrada o pasado 08 de agosto de 2019, en relación coa apertura 

dos sobres 1 das empresas licitadores presentadas á adxudicación do servizo indicado na que se 

indicaba que non constaba que estiveran en posesión da clasificación axeitada, acordou 

“...requerilas a todas para que emenden dita declaración responsable (Anexo I), concedéndolles un 

prazo de tres días hábiles para tal emenda, a acordando igualmente proseguir coa apertura dos 

sobres 2, condicionando á achega da referida declaración responsable correcta”. 

 

Polo Servizo de Contratación e Fomento, revisáronse as declaracións responsables, así 

como o PCAP polo que rexe a licitación do servizo, e a propia Lei de Contratos, decatándose que, 

por erro se había incidido na indicación na declaración responsable de que estiveran en posesión de 

clasificación axeitada”, se ben trátase dun contrato de Servizos e non de Obras, polo que de acordo 

co establecido no propio PCAP e no artigo 77.1 da propia Lei de Contratos do Sector Público 

(LCSP), non será esixible a clasificación do empresario,  tratándose polo tanto dun erro de 

interpretación, o que levou a mesa a condicionar a apertura do sobres 2 á achega de dita declaración 

responsable correcta, cando non é necesario. 

 

A vista do anterior, elevase o presente informe á mesa, a fin de dar por correcta a 

documentación presentada polas empresas licitadores no sobre 1, e deixar sen efecto o  acordado 

pola mesa, no relativo a “...requerilas a todas para que emenden dita declaración responsable 

(Anexo I), concedéndolles un prazo de tres días hábiles para tal emenda, a acordando igualmente 

proseguir coa apertura dos sobres 2, condicionando á achega da referida declaración responsable 

correcta”, entendéndose correcta, e procedendo a tomar os acordos sen a condición de “...unha vez 

presentada a declaración responsable correcta”, toda vez que a documentación e correcta. 

 

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

consecuencia facelo seu, uníndose á presente Acta, non sendo necesario así requirir as mercantís 
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por dita circunstancia e procedendo á súa clasificación e requirimento de documentación para a 

adxudicación sen condicionante, nos lotes que resulta procedente. 

 

Tendo en conta  o acordado pola  Mesa de Contratación, pola Presidencia, en data 21 de 

agosto de 2019 adoptouse a seguinte Resolución: 

 

“(...) 

 

Lote 3.- Zona 3.- Servicio para la ejecución de diversas operaciones de conservación en la 

red viaria provincial 2019-2021 (Cospeito, Outeiro de Rei, O Corgo, Baleira, Baralla, Rábade, 

Meira, Pol, Castro de Rei, Lugo, Castroverde e Láncara). 

 

 

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

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

resultado: 

 

EMPRESAS   / (GRUPO) TOTAL 

 
PUNTOS 

  

1 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   96,91 
2 CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO SL   72,27 
3 COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SL   62,42 

4 
UTE: OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU - 
PROBISA VIAS Y OBRAS SLU   30,06 

 

Requirir ao contratista TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO 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 

deste servizo. 

 

Lote 4.- Zona 4.- Servicio para la ejecución de diversas operaciones de conservación en la 

red viaria provincial 2019-2021 (Monterroso, Antas de Ulla, Portomarín, O Páramo, Sarria, 

Paradela, Guitiriz, Begonte, Friol, Guntín e Palas De Rei). 
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Clasificar, por orde decrecente, as propostas presentadas e non declaradas 

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

resultado: 

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 
  

1 NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU   91,72 
2 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL   90,67 
3 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL   73,81 
4 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   52,41 
5 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   46,16 

 

Requirir ao contratista NEXIA INFRAESTRUCTURAS 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 

deste servizo. 

 

Lote 6.- Zona 6.- Servicio para la ejecución de diversas operaciones de conservación en la 

red viaria provincial 2019-2021 (Becerreá, Cervantes, As Nogais e Pedrafita do Cebreiro). 

 

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

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

resultado: 

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 

TOTAL 

PUNTOS 

  

1 COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SL   88,50 

2 
UTE: OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU- 
PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU 

  84,22 

 

Requirir ao contratista UTE: OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU – PROBISA VÍAS 

Y OBRAS SLU, por ser a oferta máis vantaxosa, tendo en conta o establecido na cláusula 5 do 

PCAP <“(...)un mesmo licitador non poderá ser adxudicatario de mais de un (1) lote, salvo que  algún 

puidera quedar deserto”. (...) O licitador que quedase clasificado en primeiro lugar en varios lotes, 
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adxudicaráselle o lote que xenere un aforro económico cuantitativamente, en termos absolutos, 

superior para a administración, e quedará excluído do resto, pasando a ser adxudicatario o que se atope 

en segundo ou sucesivo lugar (para a adxudicación dese lote) tendo en conta as limitacións 

establecidas aos efectos de adxudicación de lotes... ”>,  (a mercantil COMFICA SOLUCIONES 

INTEGRALES quedou primeira noutro lote con maior aforro absoluto), 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 deste servizo. 

 

Lote 7.- Zona 7.- Servicio para la ejecución de diversas operaciones de conservación en la 

red viaria provincial 2019-2021 (Folgoso do Courel, O Incio, Samos, Triacastela, Quiroga e Ribas 

De Sil). 

 

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

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

resultado: 

EMPRESAS   / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 
  

1 
COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SL   91,67 

2 
UTE: OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU- 
PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU   48,35 

 

Requirir ao contratista COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES 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 

deste servizo. 

 

Lote 8.- Zona 8.- Servicio para la ejecución de diversas operaciones de conservación en la 

red viaria provincial 2019-2021 (Monforte de Lemos, Bóveda, Pobra do Brollón, Sober, Pantón, O 

Saviñao, Taboada, Chantada e Carballedo). 
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Clasificar, por orde decrecente, as propostas presentadas e non declaradas 

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

resultado: 

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 
  

1 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL   89,45 
2 NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU   87,90 
3 CONSTRUCCIONES RAFER SL   45,62 
4 SACYR CONSERVACIÓN SA   40,11 

 

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 deste servizo” 

 

Por  escritos de data 23 de agosto de 2018 (achegado por correo electrónico o 26 de agosto 

de 2019, con confirmación de lectura do 26-08-2019) foron requiridas as mercantís indicadas na 

Resolución da Presidencia, para cada lote que se pretende adxudicar, para que presentase a 

documentación establecida na cláusula 17 do Prego e as garantías definitivas relativas a cada lote, 

por importe do 5% do importe de adxudicación de cada lote, documentación que foi achegada en 

tempo e forma.  

 

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

do servizo, e unha vez fiscalizado o procedemento pola Intervención procede, a xuízo do que 

subscribe, que de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP, polo Órgano de Contratación se 

adopte o seguinte acordo:   

 

Adxudicar  a execución do servizo de servicio para la ejecución de diversas operaciones de 

conservación en la red viaria provincial 2019-2021. lotes 1-8, -conforme ao PCAP e PPT 

aprobados pola Xunta de Goberno en data 15 de outubro de 2018, segundo os lotes e 

adxudicatarios e nos importes que se indican: 
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LOTE 

 

ADXUDICATARIO IMPORTE 

ADXUDICACIÓN (IVE 

INCLUÍDO) 

COMPROMISOS: 

3 CONCELLOS DE 

COSPEITO, OUTEIRO 

DE REI, O CORGO, 

BALEIRA, BARALLA, 

RÁBADE, MEIRA, 

POL, CASTRO DE REI, 

LUGO, 

CASTROVERDE E 

LÁNCARA 

TA ISIDRO HNOS 

BLANCO TRIGO SL, 

representada por D. . 

Manuel Blanco Trigo 

TOTAL: 700.141,31€ 

ANUALIDADES: 

2019:   68.095,94 € 

2020:  350.070,66 € 

2021:  281.974,71 € 

 

- EMPREGO VEHÍCULOS ECOLÓXICOS: 

FURGÓN E FURGONETA ELÉCTRICOS. 

- REALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA REALIZACIÓN DE INVENTARIO E 

INSPECCIÓN BÁSICA DE TODAS OBRAS DE PASO 

RVP DA ZONA. 

- EXECUCIÓN DE 3.200 M DE CUNETA 

TRIANGULAR COAS CARACTERÍSTICAS 

SINALADAS NO PCAP (CLAUSULA 12) 

4 CONCELLOS DE 

MONTERROSO, 

ANTAS DE ULLA, 

PORTOMARÍN, O 

PÁRAMO, SARRIA, 

PARADELA, 

GUITIRIZ, BEGONTE, 

FRIOL, GUNTÍN E 

PALAS DE REI 

NEXIA 

INFRAESTRUCTURAS 

SLU representada por D. 

Pablo Valiñas 

Monteagudo 

TOTAL: 605.000,00€ 

ANUALIDADES: 

2019: 58.842,47 € 

2020: 302.500,00 € 

2021: 243.657,53 € 

 

- EMPREGO VEHÍCULOS ECOLÓXICOS: 

FURGÓN E FURGONETA GLP 

- REALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA REALIZACIÓN DE INVENTARIO E 

INSPECCIÓN BÁSICA DE TODAS OBRAS DE PASO 

RVP DA ZONA. 

- EXECUCIÓN DE 3.000 M DE CUNETA 

TRIANGULAR COAS CARACTERÍSTICAS 

SINALADAS NO PCAP (CLAUSULA 12) 

6 CONCELLOS DE 

BECERREÁ, 

CERVANTES, AS 

NOGAIS E PEDRAFITA 

DO CEBREIRO 

UTE: OVISA 

PAVIMENTOS Y 

OBRAS SLU- PROBISA 

VÍAS Y OBRAS SLU, 

(deberá constituírse en 

escritura pública antes da 

formalización) 

representadas por D. Juan 

Sanmartín Ferreiro 

TOTAL: 683.104,40€ 

ANUALIDADES: 

2019: 66.438,92 e 

2020: 341.552,20 € 

2021: 275.113,28 € 

 

- REALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA REALIZACIÓN DE INVENTARIO E 

INSPECCIÓN BÁSICA DE TODAS OBRAS DE PASO 

RVP DA ZONA. 

- EXECUCIÓN DE 500 M DE CUNETA 

TRIANGULAR COAS CARACTERÍSTICAS 

SINALADAS NO PCAP (CLAUSULA 12) 

7 CONCELLOS DE 

FOLGOSO DO 

COUREL, O INCIO, 

SAMOS, 

TRIACASTELA, 

QUIROGA E RIBAS DE 

SIL 

COMFICA 

SOLUCIONES 

INTEGRALES SA,  

representada por D. José 

Ignacio Macarrón 

Fernández 

TOTAL: 587.701,84€ 

ANUALIDADES: 

2019: 57.160,04 € 

2020: 293.850,92 € 

2021: 236.690,88 € 

 

- EMPREGO VEHÍCULOS ECOLÓXICOS: 

FURGÓN E FURGONETA ELÉCTRICOS 

- REALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA REALIZACIÓN DE INVENTARIO E 

INSPECCIÓN BÁSICA DE TODAS OBRAS DE PASO 

RVP DA ZONA. 

- EXECUCIÓN DE 102 M DE CUNETA 

TRIANGULAR COAS CARACTERÍSTICAS 

SINALADAS NO PCAP (CLAUSULA 12) 

8 CONCELLOS DE 

MONFORTE DE 

LEMOS, BÓVEDA, 

POBRA DE BROLLÓN, 

SOBER, PANTÓN, O 

SAVIÑAO, TABOADA, 

CHANTADA E 

CARBALLEDO 

FEVISA VÍAS Y 

OBRAS SL, representada 

por D. Juan Carlos López 

Rivero 

TOTAL: 584.430,00€ 

ANUALIDADES: 

2019: 56.841,82 € 

2020: 292.215,00 € 

2021: 235.373,18 € 

 

- EMPREGO VEHÍCULOS ECOLÓXICOS: 

FURGÓN E FURGONETA ELÉCTRICOS 

- REALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA REALIZACIÓN DE INVENTARIO E 

INSPECCIÓN BÁSICA DE TODAS OBRAS DE PASO 

RVP DA ZONA. 

- EXECUCIÓN DE 1.500 M DE CUNETA 

TRIANGULAR COAS CARACTERÍSTICAS 

SINALADAS NO PCAP (CLAUSULA 12) 
 

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

cumprimento dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, de incluír nos 

orzamentos da anualidade  2020 a cantidade de 1.580.188,78 €, e para a anualidade 2021 a cantidade 

de 1.272.809,58 €. 

 

Os adxudicatarios cumprirán as determinacións do PCAP e do PPT e as derivadas da súa 

oferta, incluídas 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. Constitúe condición 

esencial de execución, nos termos do artigo 216 da LCSP, o pagamento aos subcontratistas nos 

termos da cláusula 22.2 do PCAP. 
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Requirir o adxudicatario para a formalización do contrato en documento administrativo de 

acordo co establecido no artigo 153 da LCSP. Determinar que no caso de ser necesaria licenza ou 

autorizacións para a execución do servizo deberán de proverse da mesma antes da iniciación do 

mesmo. 

 

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 do “Servicio para la ejecución de diversas operaciones de 

conservación en la red viaria provincial 2019-2021. LOTES 1-8” Lotes 3,4,6,7,8 conforme ao 

PCAP e PPT aprobados pola Xunta de Goberno en data 15 de outubro de 2018, segundo os lotes e 

adxudicatarios e nos importes que se indican: 

 

LOTE 

 

ADXUDICATARIO IMPORTE 

ADXUDICACIÓN 

(IVE INCLUÍDO) 

COMPROMISOS: 

3 CONCELLOS DE 

COSPEITO, OUTEIRO 

DE REI, O CORGO, 

BALEIRA, BARALLA, 

RÁBADE, MEIRA, POL, 

CASTRO DE REI, LUGO, 

CASTROVERDE E 

LÁNCARA 

TA ISIDRO HNOS BLANCO 

TRIGO SL, representada por D. . 

Manuel Blanco Trigo 

TOTAL: 700.141,31€ 

ANUALIDADES: 

2019:   68.095,94 € 

2020:  350.070,66 € 

2021:  281.974,71 € 

- EMPREGO VEHÍCULOS ECOLÓXICOS: FURGÓN E 

FURGONETA ELÉCTRICOS. 

- REALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA 

REALIZACIÓN DE INVENTARIO E INSPECCIÓN BÁSICA DE 

TODAS OBRAS DE PASO RVP DA ZONA. 

- EXECUCIÓN DE 3.200 M DE CUNETA TRIANGULAR COAS 

CARACTERÍSTICAS SINALADAS NO PCAP (CLAUSULA 12) 

4 CONCELLOS DE 

MONTERROSO, ANTAS 

DE ULLA, 

PORTOMARÍN, O 

PÁRAMO, SARRIA, 

PARADELA, GUITIRIZ, 

BEGONTE, FRIOL, 

GUNTÍN E PALAS DE 

REI 

NEXIA INFRAESTRUCTURAS 

SLU  representada por D. Pablo 

Valiñas Monteagudo 

TOTAL: 605.000,00€ 

ANUALIDADES: 

2019: 58.842,47 € 

2020: 302.500,00 € 

2021: 243.657,53 € 

- EMPREGO VEHÍCULOS ECOLÓXICOS: FURGÓN E 

FURGONETA GLP 

- REALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA 

REALIZACIÓN DE INVENTARIO E INSPECCIÓN BÁSICA DE 

TODAS OBRAS DE PASO RVP DA ZONA. 

- EXECUCIÓN DE 3.000 M DE CUNETA TRIANGULAR COAS 

CARACTERÍSTICAS SINALADAS NO PCAP (CLAUSULA 12) 

6 CONCELLOS DE 

BECERREÁ, 

CERVANTES, AS 

NOGAIS E PEDRAFITA 

DO CEBREIRO 

UTE: OVISA PAVIMENTOS Y 

OBRAS SLU- PROBISA VÍAS Y 

OBRAS SLU, (deberá constituírse 

en escritura pública antes da 

formalización) representadas por D. 

Juan Sanmartín Ferreiro 

TOTAL: 683.104,40€ 

ANUALIDADES: 

2019: 66.438,92 e 

2020: 341.552,20 € 

2021: 275.113,28 € 

- REALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA 

REALIZACIÓN DE INVENTARIO E INSPECCIÓN BÁSICA DE 

TODAS OBRAS DE PASO RVP DA ZONA. 

- EXECUCIÓN DE 500 M DE CUNETA TRIANGULAR COAS 

CARACTERÍSTICAS SINALADAS NO PCAP (CLAUSULA 12) 

7 CONCELLOS DE 

FOLGOSO DO COUREL, 

O INCIO, SAMOS, 

TRIACASTELA, 

QUIROGA E RIBAS DE 

SIL 

COMFICA SOLUCIONES 

INTEGRALES SA, representada 

por D. José Ignacio Macarrón 

Fernández 

TOTAL: 587.701,84€ 

ANUALIDADES: 

2019: 57.160,04 € 

2020: 293.850,92 € 

2021: 236.690,88 € 

- EMPREGO VEHÍCULOS ECOLÓXICOS: FURGÓN E 

FURGONETA ELÉCTRICOS 

- REALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA 

REALIZACIÓN DE INVENTARIO E INSPECCIÓN BÁSICA DE 

TODAS OBRAS DE PASO RVP DA ZONA. 

- EXECUCIÓN DE 102 M DE CUNETA TRIANGULAR COAS 

CARACTERÍSTICAS SINALADAS NO PCAP (CLAUSULA 12) 

8 CONCELLOS DE 

MONFORTE DE LEMOS, 

BÓVEDA, POBRA DE 

BROLLÓN, SOBER, 

PANTÓN, O SAVIÑAO, 

TABOADA, CHANTADA 

E CARBALLEDO 

FEVISA VÍAS Y OBRAS SL 

representada por D. Juan Carlos 

López Rivero 

TOTAL: 584.430,00€ 

ANUALIDADES: 

2019: 56.841,82 € 

2020: 292.215,00 € 

2021: 235.373,18 € 

- EMPREGO VEHÍCULOS ECOLÓXICOS: FURGÓN E 

FURGONETA ELÉCTRICOS 

- REALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA 

REALIZACIÓN DE INVENTARIO E INSPECCIÓN BÁSICA DE 

TODAS OBRAS DE PASO RVP DA ZONA. 

 - EXECUCIÓN DE 1.500 M DE CUNETA TRIANGULAR 

COAS CARACTERÍSTICAS SINALADAS NO PCAP 

(CLAUSULA 12) 
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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.  

 

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

cumprimento dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, de incluír nos 

orzamentos da anualidade  2020 a cantidade de 1.580.188,78 €, e para a anualidade 2021 a cantidade 

de 1.272.809,58 €. 

 

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 aos adxudicatarios 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. 

 

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

servizo deberán de proverse da mesma antes da iniciación da mesmo”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

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

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DISTINTAS ENTIDADES E CONCELLOS. 

 

Primeiro.- Proposta relativa á addenda ao convenio da subvención directa excepcional 

outorgada por esta Deputación Provincial a Raiolas-Lugo, Asociación de pais e persoas con 

trastornos xeneralizados do desenvolvemento, co obxecto de colaborar na financiación das “Obras 

complementarias do proxecto de legalización e adecuación de edificio para centro de día para 

persoas con TEA necesarias por actos vandálicos durante o período 2016-2018”. 
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Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado da Área de Promoción Económica e 

Social do seguinte teor: 

“Considerando a petición realizada por dona María Inés Flores Lozano, en nome e 

representación de RAIOLAS-LUGO Asociación de Pais e Persoas con Trastornos Xeneralizados do 

Desenvolvemento, con data 25 de xuño de 2019,  mediante o cal solicitaba a concesión dunha 

prórroga do prazo de execución da actuación subvencionada e do prazo de xustificación ao abeiro 

do “Convenio da subvención directa excepcional outorgada pola Deputación provincial de Lugo a 

Raiolas-Lugo, Asociación de Pais e Persoas con Trastornos Xeneralizados do Desenvolvemento, co 

obxecto de colaborar na financiación das “obras complementarias do proxecto de legalización e 

adecuación de edificio para centro de día para persoas con TEA necesarias por actos vandálicos 

durante o período 2016-2018 , xa que por motivos alleos a entidade provincial e á a entidade 

beneficiaria resulta imposible executar as actuacións subvencionadas dentro do prazo previsto no 

dito convenio asinado entre as partes o 28 de decembro de 2018. 

 

Considerando o informe emitido dende a Sección de Benestar Social e Igualdade, no cal 

informábase que procedía a concesión da prórroga do prazo de execución e xustificación do 

convenio canalizador da subvención directa excepcional outorgada pola Deputación Provincial de 

Lugo a Raiolas-Lugo, Asociación de pais e persoas con trastornos xeneralizados do 

desenvolvemento, co obxecto de colaborar na financiación das “obras complementarias do 

proxecto de legalización e adecuación de edificio para centro de día para persoas con TEA 

necesarias por actos vandálicos durante o período 2016-2018”, asinado polas partes o 28 de 

decembro de 2018, sendo articulada a mesma, mediante unha addenda ao citado convenio, que 

acompaña ao citado informe, a cal reflicte a ampliación dos prazos de execución e xustificación 

previstos no convenio modificado mediante a segunda addenda, pasando a ser 15 de novembro de 

2019 e 15 de novembro de 2019, respectivamente. 

 

Considerando os informes emitidos dende o Servizo de Contratación e Fomento, da 

Secretaría Xeral e a Intervención en relación a aprobación da modificación do convenio 

canalizador da subvención directa excepcional outorgada pola Deputación Provincial de Lugo a 

Raiolas-Lugo, Asociación de pais e persoas con trastornos xeneralizados do desenvolvemento, co 

obxecto de colaborar na financiación da “obras complementarias do proxecto de legalización e 



 
 

25 
 

adecuación de edificio para centro de día para persoas con TEA necesarias por actos vandálicos 

durante o período 2016-2018, sendo articulada a mesma mediante a addenda que se acompaña con 

esta proposta, quedando modificados os prazos de execución e xustificación previstos no convenio, 

pasando a ser 15 de novembro de 2019 e 15 de novembro de 2019, respectivamente. 

 

Por todo o anteriormente exposto, proponse á  Xunta de Goberno, acorde: 

 

Dar aprobación á modificación do convenio canalizador da subvención directa excepcional 

outorgada pola Deputación Provincial de Lugo a Raiolas-Lugo, Asociación de pais e persoas con 

trastornos xeneralizados do desenvolvemento, co obxecto de colaborar na financiación da “obras 

complementarias do proxecto de legalización e adecuación de edificio para centro de día para 

persoas con TEA necesarias por actos vandálicos durante o período 2016-2018 ”, sendo articulada a 

mesma mediante a addenda que se acompaña”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade, acorda prestar aprobación á proposta presentada e 

anteriormente transcrita. 

 

Segundo.- Proposta de aprobación, se procede, do borrador do convenio 

interadministrativo de cooperación que deberá subscribir esta Excma. Deputación Provincial con 

cada un dos 38 concellos adheridos ao proxecto “ILUMIN@ – Renovación de lámpadas e 

luminarias existentes por luminarias de tecnoloxía LED – Deputación de Lugo” para a execución 

desta actuación común. O proxecto ILUMIN@ está cofinanciado nun 80% polo FEDER asumindo 

a Deputación de Lugo o restante 20%. 

 

Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado da Área de Promoción Económica e 

Social do seguinte teor: 

 

“Antecedentes 

 

Resultando que o día 17 de xuño de 2017 no BOE nº 144 aparece publicado o Real Decreto 

616/2017*, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos 

singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do 
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Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020. 

 

*Real Decreto 1516/2018, de 28 de decembro, polo que se modifica el Real Decreto 

616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos 

singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do 

programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020, ampliando o seu orzamento e 

vixencia. 

 

*Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 616/2017, de 

16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de 

entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa 

operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020. 

 

O obxectivo do programa é a concesión directa de subvencións as Entidades Locais  así 

como Ceuta e Melilla, para proxectos de inversión no ámbito da economía baixa en carbono, 

podendo ser elixibles aqueles proxectos que consigan unha redución das emisións de dióxido de 

carbono, mediante algunha das actuacións indicadas no anexo I do Real Decreto. 

 

Tal e como se establece no artigo 5.2 do Real Decreto, as Deputacións Provinciais no 

exercicio das competencias que lles correspondan, poderán ser beneficiarias cando actúen, ben en 

representación dunha agrupación formada por municipios ou ben no seu caso, cando realicen as 

inversións e promovan as actuacións acollidas nesta liña de axudas en algún de ditos municipios. 

 

Debido á experiencia acumulada por esta Deputación Provincial neste tipo de fondos, este 

organismo ten a intención de actuar, en virtude do disposto no artigo 5.b) do R.D 616/2017, en 

representación dunha agrupación formada por Concellos da provincia de Lugo, a través do 

Proxecto ILUMIN@ – Renovación de lámpadas e luminarias existentes por luminarias de 

tecnoloxía LED, para solicitar dentro das distintas medidas posibles á Medida 6 “Renovación de las 

instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior” onde o obxectivo deste proxecto 

será a redución do gasto enerxético en alomenos un 30% mediante o uso de luminarias con 

tecnoloxía LED e obtendo unha clasificación enerxética A ou B, segundo as bases do R.D. 

616/2017, Medida 6, apartado 4 “Requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora 
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medioambiental”.  Ademais esta  Deputación de Lugo, unha vez concedida a subvención,  será a 

encargada de realizar as inversións do Proxecto ILUMIN@, sendo a cofinanciación do FEDER dun 

80% e o resto asumido pola Deputación. A titularidade das instalacións obxecto da subvención será 

dos Concellos onde se actúe. 

 

Nun principio, o programa soamente permitía que a Deputación actuase en representación 

de Concellos de menos de 20.000 habitantes, algo que foi modificado con posterioridade á 

presentación da solicitude por parte da Deputación de Lugo a través do Real Decreto 316/2019, de 

26 de abril, que elimina dito límite. Por tal motivo toda a documentación aportada na presentación 

sempre fai referencia a este límite de habitantes. 

 

Non obstante, cabe salientar que aínda que dende un principio non existira esta limitación 

de habitantes, a Deputación tal e como ten feito a través doutros programas, soamente tiña a 

intención de actuar nos de poboación inferior a 20.000 habitantes (todos os da provincia de Lugo 

salvo Lugo capital). 

 

Por tal motivo con data 18 de maio de 2018 esta Deputación de Lugo a través da Xunta de 

Goberno aproba a presentación ante o IDAE do proxecto ILUMIN@ – Renovación de lámpadas e 

luminarias existentes por luminarias de tecnoloxía LED na convocatoria de axudas a proxectos 

singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono, no marco 

do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020 regulada a través do Real 

Decreto 616/2017. Entre os acordos adoptados estaba o de aprobar as actuacións indicadas na 

Memoria Descritiva, ás cales fai referencia a táboa 1 do presente escrito, e a dotación orzamentaria 

para levalas a cabo por importe de 722.590,36 €, a aprobación desta dotación Orzamentaria estaba 

condicionada a obtención de cofinanciación FEDER para levalas a cabo. Por tal motivo esta 

Deputación de Lugo adopta o compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar o proxecto 

plantexado, no caso de que o mesmo resulte seleccionado na convocatoria regulada polo Real 

Decreto 616/2017.  Con isto dábase cumprimento ao establecido no punto 7 do artigo 3 do R.D 

onde se indica que a entidade beneficiaria (esta Deputación de Lugo neste caso), debería dispor de 

orzamento propio para acometer a actuación, xa que o importe que corresponda á cofinanciación 

FEDER que é do 80% se percibirá por esta entidade unha vez conclúa e se certifique a actuación. A 

solicitude foi presentada a través da plataforma do IDAE o 8 de xuño de 2018. 
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Con data 16 de xullo de 2019 o IDAE notifica á Deputación de Lugo a resolución favorable  

en virtude da cal o Proxecto ILUMIN@ obtivo a axuda solicitada na convocatoria regulada polo  

Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, pola que se regula a concesión directa de subvencións a 

proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono 

no marco do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020, modificado polo Real 

Decreto 1516/2018, do 28 de decembro e polo Real Decreto 316/2019, do 26 de abril. A axuda 

outorgada será obxecto de cofinanciación polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 

(FEDER) no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020, dentro do 

Obxectivo Temático 4-Economía Baixa en Carbono. 

 

O importe total do proxecto é de 722.590,36 €, sendo a cofinanciación do FEDER dun 80%  

578.072,26 € asumindo a  Deputación de Lugo o restante 20% con fondos propios 144.518,10€. 

 

Con data 02 de agosto de 2019 a Deputación de Lugo a través da  Xunta de Goberno,  

acordou a aceptación da subvención que lle foi concedida a través da resolución emitida polo 

Director Xeral do IDAE con data 16 de xullo do 2019, así como as condicións impostas na mesma. 

 

Trala obtención da subvención, é preciso instrumentar a relación de cooperación 

interadministrativa entre a Deputación e cada un dos 38 Concellos adheridos ao Proxecto 

ILUMIN@ a través dun convenio asinado entre a Deputación de Lugo con cada un dos Concellos 

adheridos ao proxecto, ao fin de que dende a Deputación de Lugo se poidan realizar as 

contratacións pertinentes. 

 

Polo anteriormente exposto e vistos os informes favorables emitidos polos distintos 

departamentos da Deputación de Lugo, proponse que por este órgano se adopten os seguintes 

acordos: 

 

1º.- Aprobar o borrador do Convenio Interadministrativo de Cooperación  que deberá 

subscribir a Excma. Deputación Provincial de Lugo con cada un dos 38 Concellos adheridos ao 

Proxecto ILUMIN@. O importe total do proxecto é de 722.590,36 €, sendo a cofinanciación do 
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FEDER dun 80%  578.072,26 € asumindo a  Deputación de Lugo o restante 20% con fondos 

propios 144.518,10 € segundo o seguinte desglose: 

 

TÁBOA 1: CONCELLOS ADHERIDOS AO PROXECTO ILUMIN@  

 

CONCELLO IMPORTE 
TOTAL DA 
ACTUACIÓN 

80%FEDER 20% 
DEPUTACIÓN 
DE LUGO 

NOME DA ACTUACIÓN 

BARALLA 17.079,48 13.663,58 3.415,90 "AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DO 
ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR E 
SOBRADO" 

MEIRA 13.249,69 10.599,75 2.649,94 “AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DE 
ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR EN 
REGOLONGO (MEIRA)" 

FRIOL 27.611,34 22.089,07 5.522,27 "PROXECTO DE RENOVACIÓN DAS 
INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EN 
SEIXÓN" 

QUIROGA 18.994,34 15.195,47 3.798,87 "RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE 
ALUMEADO, ILUMINACIÓN E SINALIZACIÓN 
EXTERIOR" 

BURELA 13.249,69 10.599,75 2.649,94 "RENOVACIÓN E MELLORA DE 
INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO" 

NEGUEIRA DE MUÑIZ 13.249,69 10.599,75 2.649,94 “AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DE 
ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR EN 
NEGUEIRA DE MUÑIZ" 

CASTRO DE REI 24.739,05 19.791,24 4.947,81 "AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
ALUMBRADO PÚBLICO DE CASTRO DE REI" 

A PASTORIZA 20.909,23 16.727,38 4.181,85 "AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA EN 
ALUMEADOS PÚBLICOS DE PASTORIZA" 

BEGONTE 17.079,48 13.663,58 3.415,90 "RENOVACIÓN DE LUMINARIAS VSAP POR 
LED EN ALUMEADO EXTERIOR EN CTRA. 
SAAVEDRA E BALTAR-DAMIL- (BEGONTE)" 

RIOTORTO 14.207,14 11.365,71 2.841,43 "RENOVACIÓN DE ALUMEADO PÚBLICO EN 
FERRERÍA, CHACÍN E VAL" 

CARBALLEDO 20.908,95 16.727,16 4.181,79 "RENOVACIÓN DE LÁMPADAS E 
LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS 
DE TECNOLOXÍA LED" 

SOBER 22.824,16 18.259,33 4.564,83 "RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO, ILUMINACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN EXTERIOR" 

LOURENZÁ 16.022,03 12.817,62 3.204,41 "AHORRO Y EFICIENCIA ENERXÉTICA EN LOS 
ALUMBRADOS PÚBLICOS DE ARROXO Y 
ALEMPARTE" 

OUROL 22.815,36 18.252,29 4.563,07 "PROYECTO DE MEJORA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN INSTALACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN LOS 
NÚCLEOS DE A GARITA Y OS TEIXOS EN LA 
PARROQUIA DE BRAVOS" 
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A POBRA DO BROLLÓN 16.122,03 12.897,62 3.224,41 "MELLORA 
DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DA 
INSTALACIÓN DE ALUMEADO PÚBLICO DOS 
NÚCLEOS RURAIS DE PIÑEIROS, 
VILARMAO E CASTRONCELOS” 

MONDOÑEDO 17.079,48 13.663,58 3.415,90 "RENOVACIÓN DE LÁMPADAS E 
LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS 
DE TECNOLOXÍA LED NO CONCELLO DE 
MONDOÑEDO" 

XERMADE 21.866,71 17.493,37 4.373,34 "PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EXTERIOR EN EL CONCELLO DE XERMADE" 

O VICEDO 17.079,48 13.663,58 3.415,90 "PROXECTO DE ALUMEADO PÚBLICO NO 
LUGAR DE O PAZO-SAN ROMÁN VICEDO" 

NAVIA DE SUARNA 17.079,48 13.663,58 3.415,90 "RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE 
ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONCELLO DE 
NAVIA DE SUARNA" 

LÁNCARA 18.915,52 15.132,42 3.783,10 "RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE 
ALUMEADO PÚBLICO NO CONCELLO DE 
LÁNCARA" 

CERVANTES 18.913,26 15.130,61 3.782,65 "RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE 
ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONCELLO DE 
CERVANTES" 

O SAVIÑAO 24.723,65 19.778,92 4.944,73 "EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EXTERIOR EN EL LUGAR DE CURRELOS" 

RIBEIRA DE PIQUÍN 13.249,69 10.599,75 2.649,94 "PROXECTO DE MELLORA DE EFICIENCIA 
ENERXÉTICA EN INSTALACIÓN DE 
ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR NO NÚCLEO 
DE SANTALLA, PARROQUIA DE SANTALLA" 

ALFOZ 18.735,84 14.988,67 3.747,17 "RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE 
ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONCELLO DE 
ALFOZ" 

O PÁRAMO 16.122,03 12.897,62 3.224,41 “RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO EXTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE O PÁRAMO EN LOS 
SIGUIENTES LUGARES: 
VILARIÑO/CODESAL/CABANA/CANCELA-
LAGOA/CABANAS/SAN 
PEDRO/BICÁS/ARMADA/ GÁNDARA” 

RÁBADE 11.335,28 9.068,22 2.267,06 "PROXECTO DE RENOVACIÓN DE 
ALUMEADO EN RÁBADE" 

AS NOGAIS 14.207,06 11.365,65 2.841,41 "RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE 
ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONCELLO DE 
AS NOGAIS" 

GUNTÍN 18.994,37 15.195,50 3.798,87 "RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE 
ALUMEADO EXTERIOR DO CONCELLO DE 
GUNTÍN DO SEGUINTE LUGAR: GRUPO 
ESCOLAR" 

CASTROVERDE 18.036,92 14.429,54 3.607,38 "AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA EN 
ALUMEADO PÚBLICO DE CASTROVERDE" 

SAMOS 16.758,70 13.406,96 3.351,74 "RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE 
ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONCELLO DE 
SAMOS" 
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TRABADA 17.079,48 13.663,58 3.415,90 "PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO 
DE RABEXA, RETORTA Y SAN MARTIN" 

O INCIO 17.925,40 14.340,32 3.585,08 "RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE 
ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONCELLO DO 
INCIO" 

FOLGOSO DO COUREL 14.207,11 11.365,69 2.841,42 "RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO, ILUMINACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN EXTERIOR EN FERRAMULÍN-
VILELA" 

PANTÓN 21.866,70 17.493,36 4.373,34 "RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO, ILUMINACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN EXTERIOR" 

O VALADOURO 20.852,57 16.682,06 4.170,51 "PROXECTO DE REFORMA DO ALUMEADO 
PÚBLICO EN DIVERSOS LUGARES DA 
PARROQUIA DE BUDIAN, NO CONCELLO DO 
VALADOURO" 

COSPEITO 22.824,16 18.259,33 4.564,83 "AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN XUSTAS" 

VILALBA 38.143,30 30.514,64 7.628,66 "RENOVACIÓN DO ALUMEADO EXTERIOR 
NAS RÚAS PLÁCIDO PEÑA E OUTRAS 
(CONCELLO DE VILALBA)" 

MONFORTE DE LEMOS 27.532,51 22.026,01 5.506,50 "RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO, ILUMINACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN EXTERIOR-C/ROSALÍA DE 
CASTRO, C/CONCEPCIÓN ARENAL, 
C/SEVERO OCHOA Y C/LOPEZ SUAREZ DE 
MONFORTE DE LEMOS" 

TOTAL 722.590,36 578.072,26 144.518,10 
 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade, acorda prestar aprobación á proposta presentada e 

anteriormente transcrita. 

4. - PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA AUTORIZACIÓN APROBADA POLA 

XUNTA DE GOBERNO DE 7 DE OUTUBRO DE 2016 SOBRE O USO DOS 

REMANENTES ACADADOS COA BAIXA SOBRE O PREZO DE LICITACIÓN DAS 

OBRAS CONTEMPLADAS NO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTA 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL E O CONCELLO DE GUNTÍN DE DATA 6 DE OUTUBRO 

DE 2015, MODIFICADO O 8 DE XUÑO DE 2016 E CONSECUENTEMENTE 

PROPOSTA DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DO CONVENIO DE REFERENCIA. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 
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“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento, de data 11 de setembro de 2019, 

no que literalmente se establece canto segue: 

 

Antecedentes de feito: 

 

A Xunta de Goberno, en sesión ordinaria celebrada o 06 de outubro de 2015, adoptou, entre 

outros, o seguinte acordo: 

 

“Aprobar o convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e o 

Concello de Guntín. 

 

Aprobar o gasto en concepto de achega económica, por parta de Deputación, para o 

financiamento das actuacións contempladas no convenio, na cláusula cuarta, apartado A, que 

ascende á cantidade de 284.802,35 €, correspondendo á anualidade 2015 o importe de 14.240.12 €, 

co anticipo con dispensa de garantía do 90%, é dicir, 12.816,11 €. A Deputación adquire o 

compromiso, supeditado ao cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria e sostibilidade 

financeira, de incluír no orzamento da anualidade do 2016 a cantidade de 142.401,18 €, co anticipo 

con dispensa de garantía do 90%, é dicir, 128.161,06€, previa solicitude e unha vez xustificada a 

totalidade da anualidade 2015. Para a anualidade 2017 supeditado ao cumprimento do principio de 

estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira a Deputación se compromete a incluír no 

orzamento da anualidade 2017 os 128.161,05 € restantes, co anticipo con dispensa de garantía do 

90 %, a cantidade de 115.344,95 €, previa solicitude e unha vez xustificada a anualidade do 2016.” 

 

O convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e o Concello 

de Guntín formalizouse o 6 de outubro de 2015. 

 

O Alcalde do Concello de Guntín, solicitou o 18 de marzo de 2016  literalmente o seguinte: 

 

“(…) Que esa Excma. Deputación Provincial teña a ben considerar unha prórroga, a ser 

posible de tres meses, para a execución dos traballos (…)” 
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A Xunta de Goberno, en sesión ordinaria celebrada o 27 de maio de 2016, adoptou, entre 

outros, o seguinte acordo: 

 

“Aprobar a modificación do convenio de colaboración entre esta Excma. Deputación 

Provincial e o Concello de Guntín, coa finalidade común de colaborar no investimento consistente 

no arranxo de diversos accesos a núcleos de Guntín: N540 a Trastulfe, Sear a Vilarcabreiro, Zolle a 

Fontao, Cadairo a Vigo de Zolle, Pradeda a Quintá, Gomelle a Lamela, O Picato a Bustelo e 

Mosteiro a Outeiro, de tal xeito que a xustificación do investimento quede fixada no día 31 de 

agosto de 2016, no que se refire á xustificación da anualidade 2015, antes do día 31 de maio de 

2017, para a xustificación da anualidade 2016 e antes do 31 de maio de 2018 para xustificar a 

anualidade do 2017. Permanecendo inalteradas as restantes determinacións do convenio, incluídas 

as referidas aos condicionantes específicos das partidas de gastos plurianuais e a expensas da 

resolución do recurso administrativo indicado”. 

 

A modificación do convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de 

Lugo e o Concello de Guntín (do  6 de outubro de 2015) formalizouse o 8 de xuño de 2016. 

 

O Alcalde do Concello de Guntín presentou escrito, o 16 de agosto de 2016, no que se 

solicita á Deputación Provincial literalmente canto segue: 

 

“Visto que as obras se licitaron utilizando o procedemento aberto e criterios de 

adxudicación o prezo e o aumento do prazo de garantía, e dado que a empresa que presentou a 

oferta económica máis vantaxosa (Construcións BOALVA, S.L. se comprometeu a realizar as 

obras por o prezo total de 2016.209,95€, o que supón unha baixa sobre o prezo de licitación do 

27,88% que ascende á cantidade de 83.582,00€, (aportación da Excma. Deputación provincial: 

79.402,90€) é polo que solicitamos que por parte desa Excma. Deputación Provincial se autorice a 

este Concello de Guntín a dispoñer do importe da baixa anteriormente mencionada (79.402,90€) a 

fin de destinala na súa integridade ao mesmo fin obxecto do convenio, o arranxo de pistas de 

titularidade municipal, revertindo dun xeito moi positivo nos veciños/as deste Concello.” 

 

A Xunta de Goberno, en sesión ordinaria celebrada o 7 de outubro de 2016 adoptou, entre 

outros, o seguinte acordo: 



 

34 
 

 

“Autorizar o emprego do remanente acadado na licitación das obras conveniadas para a 

execución do investimento denominado “Accesos a núcleos do concello de Guntín”, por importe de 

79.402,90€. O investimento consiste no arranxo de diversos accesos a núcleos do concello de 

Guntín: N540 a Trastulfe, Sear a Vilarcabreiro, Zolle a Fontao, Cadairo a Vigo de Zolle, Pradeda a 

Quintá, Gomelle a Lamela, O Picato a Bustelo e Mosteiro a Outeiro. 

 

Que as obras e actuacións acometidas co remanente das baixas de licitación, cuxo uso se 

autoriza por esta Deputación Provincial, se apliquen as determinacións establecidas no Convenio 

de colaboración aprobado pola Xunta de Goberno provincial, en sesión celebrada con data 6 de 

outubro de 2015 e posteriormente modificado por acordo da Xunta de Goberno de 27 de maio de 

2016, particularmente no que atinxe a obrigas e compromisos asumidos polo concello de Guntín de 

Pallares e ao modo de xustificación das actuacións e investimentos.” 

 

A amentado acordo establece tamén que, o emprego de remanente acadado na licitación 

das obras conveniadas para a execución do investimento denominado “Accesos a núcleos do 

concello de Guntín”, “non implica unha modificación do obxecto do convenio e, polo tanto, non 

require a súa modificación, xa que logo destinarase na súa integridade ao mesmo fin obxecto do 

convenio.” 

 

A alcaldía do Concello de Guntín remitiu, o 9 de xuño do ano 2017 ao Servizo de 

Contratación e Fomento a conta xustificativa do convenio de colaboración entre a Excma. 

Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Guntin para realizar o investimento “Accesos a 

núcleos do Concello de Guntín, correspondente á anualidade 2017. Onde se xustifica a realización 

das seguintes obras: 

 

N540 a Trastulfe, Sear a Vilarcabreiro, Zolle a Fontao, Cadairo a Vigo de Zolle, Pradeda a 

Quintá, Gomelle a Lamela, O Picato a Bustelo e Mosteiro a Outeiro, obras incluídas no obxecto do 

convenio inicial de data 6 de outubro de 2015. 
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Seixalbos, Montecelo-Vilarcabreiro, Vigo de Zolle, O Outeiro e Vilariño (Santa Euxea), 

Vilarmao, Xubino e Vilasuso, obras executadas cos remanentes acadados na licitación das obras 

correspondentes ao convenio inicial de data 6 de outubro de 2015. 

 

Polo que constátese que as pistas de titularidade municipal arranxadas ao abeiro da 

autorización de uso de remanente (e que contan na documentación xustificativa) non veñen 

recollidas  na devandita autorización e non se corresponden coas que figuran no obxecto do 

convenio. O que se pon en coñecemento da alcaldesa do Concello de Guntín. 

 

O 27 de agosto de 2019 a alcaldesa do Concello de Guntín, presentou a través do Rexistro 

telemático desta Deputación Provincial, un escrito no que consta, entre outros: 

 

“(...) 

 

Considerando polo tanto que houbo un erro na interpretación do antedito convenio de data 

07 de outubro, considerando esa Excma. Deputación Provincial de Lugo que a baixa se tiña que 

reinvertir nos mesmos viais obxecto do convenio de data 06 de outubro de 2015 e este Concello de 

Guntín que a baixa se tiña que empregar para o arranxo de novos viais posto que os do anterior 

convenio xa estaban executados, é polo que: 

 

Solicitamos: 

 

Se teñan en conta as aclaracións presentadas e se proceda a regularizar a situación de tal 

maneira que se teña por ben xustificado o remanente autorizado pola Deputación en data 07 de 

outubro de 2016, dado que se produciu un erro de interpretación na solicitude presentada con data 

16 de agosto de 2016.” 

 

Consideracións: 

 

O concello de Guntín é unha entidade local básica, con personalidade xurídica e plena 

capacidade para o cumprimento dos seus fins, no seu labor de procura dunha mellora na calidade 

de vida dos cidadáns, promove actividades e presta servizos públicos que contribúen a satisfacer as 
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necesidades e aspiracións da comunidade veciñal, exercendo as competencias que lle atribúe como 

propias  o artigo 25 da Lei de Bases de Réxime Local. 

 

De acordo co establecido no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de 

Réxime Local unha competencia propia de 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 Administración Local  de Galicia, ao sinalar que é competencia propia da 

Deputación, en calquera caso, en xeral, o fomento  e a administración dos intereses peculiares da 

provincia, subliñando que as competencias propias das Deputacións son ademais das atribuídas 

polas leis do Estado, as asignadas no mesmo concepto polas leis das Comunidades Autónomas 

(artigo 36.1 LBRL na súa vixente redacción). Este é o caso da Lei 5/1997, de 22 de xullo, 

reguladora da Administración Local de Galicia, establece no seu artigo 118 que compete ás 

Deputacións Provinciais rexer e administrar os intereses peculiares da provincia, creando, 

conservando e mellorando os servizos cuxo obxecto sexa o fomento do mesmo. 

 

A este respecto debe terse en conta ademais o artigo 57 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de Bases de Réxime Local, cando establece que a cooperación técnica, económica e 

administrativa entre a Administración Local e as Administracións do Estado e das CCAA, tanto en 

servizos locais como en outros asuntos de común interese, poderá ter lugar en todo caso mediante 

os consorcios e convenios administrativos que se subscriban,  buscando a mellora na eficiencia da 

xestión pública, a eliminación das duplicidades administrativas e o cumprimento da lexislación de 

estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira.  

 

No seu punto terceiro, este artigo 57 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de 

Réxime Local, ven a establecer certa preferencia pola cooperación por vía de convenio de 

colaboración antes que a constitución dun consorcio. 

 

O artigo 30 do RDL 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, sinala:  
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“A Deputación cooperará á efectividade dos servizos municipais, preferentemente dos 

obrigatorios, aplicando a tal fin: a) medios económicos propios da mesma que se asignen; b) 

subvencións ou axudas financeiras que conceda o estado ou CCAA; c) (...) 

 

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

económicas dos Municipios interesados 

 

(...) 

 

As formas de cooperación serán: (...) 

 

Subscrición  de convenios administrativos (...). 

 

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.  

 

Establece o artigo 3.3 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 sustentabilidade da 

administración local que, en particular, “non se entenderá como o exercicio de novas competencias 

“a colaboración entre administracións, entendida como o traballo en común para a solución de 

aqueles problemas, tamén comúns, que puideran formularse mais aló do concreto reparto de 

competencias nos distintos sectores da acción pública, de acordo co artigo 193.2 de la Lei 5/1997”, 

da administración local de Galicia, que precisamente reflicte este e concepto.  

 

Doutra banda, a STC 41/2016, de 3 de 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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Sinalar que o convenio de colaboración 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 

interadministrativa contribúe eficazmente á satisfacción dun fin público compartido, colaboración 

admitida tanto pola lexislación do réxime local estatal e autonómico, como polo artigo 12.4 da 

Directiva 2014/24, UE, do Parlamento Europeo, segundo se recolle na guía de colaboración pública 

horizontal (público – público), da lexislación xurídica xeral da Xunta de Galicia, que se reforza no 

artigo 31 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, en canto regula a potestade de autoorganización e os 

sistemas de cooperación pública vertical e horizontal. 

 

Nestes supostos de colaboración entre administracións públicas, con contraprestacións 

entre os beneficiarios ou que as administracións que os subscriben ostentan competencias 

compartidas de execución (ademais de actuar “conveniendi causa”), no é de aplicación a 

lexislación xeral de subvencións, sen prexuízo de tomala como marco de referencia na 

xustificación dos fondos, de conformidade co establecido no artigo 2.4 do RD 887/2006, do 21 de 

xullo, polo que se aproba o RXLS e demais normativa de concordante aplicación. Na Comunidade 

Autónoma galega (aínda que non aplicable, en principio,  ás entidades locais, artigo 1.3), o artigo 

2.3 do Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, establece unha regulación semellante ó RXLS estatal. 

 

Establece a Disposición Adicional Oitava da Lei 40/2015, do 1 de outubro do Réxime 

Xurídico do Sector Público, en relación coa adaptación dos convenios vixentes subscritos por 

calquera Administración Pública, que: 

 

“Todos os convenios vixentes subscritos por calquera Administración Pública ou calquera 

dos seus organismos ou entidades vinculadas ou dependentes deberán adaptarse ao aquí previsto no 

prazo de tres anos a contar dende a entrada en vigor desta Lei”. Non obstante, este prazo non está 

vencido (02/10/2019). 

 

Na actualidade o marco xurídico dos convenios establécese nos artigos 47 e seguintes da 

Lei 40/2015 do 1 de outubro do Réxime Xurídico do Sector Público. En particular, no artigo 47 da 

Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público, establécese a definición do 

que debe entenderse por convenio. Así:  
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“Son convenios os acordos con efectos xurídicos adoptados polas Administracións 

Públicas, os organismos públicos e entidades de dereito público vinculados ou dependentes ou as 

Universidades públicas entre si ou con suxeitos de dereito privado para un fin común.  

(…)”. 

 

O mentado artigo fai referencia, no seu punto segundo, á tipoloxía de convenios 

establecendo que:  

 

“Os convenios que subscriban as Administracións Públicas, os organismos públicos e as 

entidades de dereito público vinculados ou dependentes e as universidades públicas, deberán 

corresponder a algún dos seguintes tipos: 

 

a) Convenios interadministrativos, asinados entre dúas ou mais Administracións 

públicas, ou ben entre dous ou mais organismos públicos ou entidades de dereito público 

vinculados ou dependentes de distintas administracións públicas, e que poderán incluír a utilización 

de medios, servizos e recursos de outra Administración Pública, organismo público ou entidade de 

dereito público vinculado ou dependente, para o exercicio de competencias propias ou delegadas.  

(...) 

 

En canto ao contido do convenio, o artigo 49 de Lei 40/2015,  sinala que “deberán incluír, 

polo menos: 

(…) 

 

g) Réxime de modificación do convenio. A falta de regulación expresa a modificación do 

contido do convenio requirirá o acordo unánime dos asinantes. 

(…) 

 

Precepto semellante a este, non se contemplaba na anterior lexislación; máis de concorrer 

vontade das partes asinantes deste Convenio para procurar a súa modificación, non debe existir 

impedimento, máxime se destacamos que, a modificación pretendida non altera os fundamentos 

técnicos e  xurídico- administrativos do convenio preexistente e dos acordos que o sustentan; antes 
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ben amosa que contribúe a corrixir a disfunción que se produce con ocasión do uso dos remanentes 

acadados da baixa sobre o prezo de licitación por importe de 83.582,00€. 

 

O presente convenio ten natureza administrativa e queda excluído da lexislación de 

contratos en virtude do disposto no artigo 4.1.c) do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de 

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

que quedan excluídos do eido da citada lei: “os convenios de colaboración que desenvolva a 

Administración Xeral do Estado coas Entidades Xestoras da Seguridade Social, as Universidades 

Públicas, as Comunidades Autónomas, as Entidades Locais, organismos autónomos e restantes 

entidades públicas, ou os que celebren estes organismos e entidades entre sí, salvo que, pola súa 

natureza, teñan a consideración de contratos suxeitos a esta lei”.  

 

Esta era a norma aplicable no momento da tramitación e aprobación daquel convenio. Na 

actualidade 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 esté comprendido no dos contratos regulados nesta Lei ou en normas 

administrativas especiais celebrados entre sí 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 parágrafo 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:  
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“As entidades pertencentes ao sector público poderán cooperar entre sí 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 contraprestacións entre os beneficiarios ou que as administracións que os subscriben 

ostentan competencias compartidas de execución (ademais de actuar “conveniendi causa”), non é 

de aplicación a lexislación xeral de subvencións, sen prexuízo de tomala como marco de referencia 

na xustificación dos fondos, de conformidade co establecido no artigo 2.4 do RD 887/2006, do 21 

de xullo, polo que se aproba o RXLS e demais normativa de concordante aplicación.  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. 

 

A cláusula quinta do convenio de colaboración establece a súa vixencia, indicando que: “A 

vixencia do presente convenio comezará no momento da súa sinatura, con efectos económicos 

desde o 01 de xaneiro de 2015 e se manterá ata o día no que finalice o conxunto da actuación que é 

obxecto deste convenio de colaboración.”  

 

Tendo en conta que o conxunto da actuación aínda non finalizou, e que aínda non se 

aprobou a conta xustificativa correspondente a última anualidade (2017), o convenio está vixente e 

non supera, xunto coas prórrogas o límite máximo dos catro anos de duración que establece o 

artigo 49 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público, computado 

dende a data da súa sinatura (06 de outubro de 2015). Vixente o convenio, non existen 

inconvenientes para modificar algunhas das súas determinacións mediante a vontade común das 

partes e sendo acorde a satisfacción do interese público, comportado para ambas entidades locais. 

Non pode superarse a duración de catro anos. 
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Tendo en conta a solicitude efectuada pola alcaldesa do Concello de Guntín na data do 27 

de agosto de 2019 e analizada a documentación que obra no expediente administrativo constátase a 

existencia dunha intepretación errónea da solicitude de emprego de remanentes (realizado pola 

alcaldía do Concello de Guntín o 16 de agosto de 2016) xa que no devandito escrito establecese 

literalmente que “se lle autorizase a dispoñer do importe da baixa acadada sobre o prezo de 

licitación, a fin de destinala na súa integridade ao mesmo fin obxecto do convenio, o arranxo de 

pistas de titularidade municipal”, onde non se especifica as pistas de titularidade municipal que se 

pretenden arranxar.  

 

Dende esta Deputación Provincial interpretouse que, as pistas de titularidade municipal nas 

que se ían executar as obras eran as mesmas que as establecidas no convenio inicial de data 6 de 

outubro de 2015, e dicir, N540 a Trastulfe, Sear a Vilarcabreiro, Zolle a Fontao, Cadairo a Vigo de 

Zolle, Pradeda a Quintá, Gomelle a Lamela, O Picato a Bustelo e Mosteiro a Outeiro.  

 

Neste sentido, a Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, na sesión ordinaria 

celebrada o 7 de outubro de 2016 aprobou o uso dos remanentes para as amentadas obras, 

entendendo que non implicaba unha modificación do convenio e, polo tanto, non requirindo a súa 

modificación, xa que logo ían ser destinados na súa integridade ao mesmo fin obxecto do convenio. 

 

Por todo o pretendese modificar: 

 

A autorización da Xunta de Goberno de data 7 de outubro de 2016 sobre o uso dos 

remanentes acadados coa baixa sobre o prezo de licitación das obras contempladas no Convenio de 

Colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Guntín de data 6 de 

outubro de 2015, modificado o 8 de xuño de 2016. 

 

A cláusula primeira do devandito convenio de colaboración, obxecto modificación, 

quedaría redactada da seguinte forma: 

 

“ Obxecto 
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Este convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre o  concello de 

Guntín e a Excma. Deputación Provincial de Lugo coa finalidade común de realizar os seguintes 

investimentos: 

 

INVESTIMENTO: Accesos a núcleos do concello de Guntín ORZAMENTO 

Fondos achegados pola Deputación 284.802,35 € 

Fondos propios do concello 14.989,60 € 

TOTAL 299.791,95 € 

 

O investimento consiste no arranxo de diversos accesos a núcleos do concello de Guntín: 

N540 a Trastulfe, Sear a Vilarcabreiro, Zolle a Fontao, Cadairo a Vigo de Zolle, Pradeda a Quintá, 

Gomelle a Lamela, O Picato a Bustelo e Mosteiro a Outeiro. 

 

O concello de Guntín obtivo unha baixa sobre o prezo de licitación das amentadas obras 

das seguintes cantidades: 

 

CONVENIO BAIXA SOBRE O PREZO DE LICITACIÓN 

Custo Total 299.791,95€ Custo Total 299.791,95€ 

F.P. (5%) 14.989,60€ Custo Total Licitación 216.209,95€ 

Deputación 284.802,35€ BAIXA 83.582,00€ 

 F.P. (5%) 4.179,10€ 

Deputación 79.402,90€ 

 

Autorizar o uso dos remanentes acadados na licitación das obras indicadas anteriormente, 

polo importe de 79.402,90 €, para o arranxo do acceso aos núcleos de Seixalbos, Montecelo-

Vilarcabreiro, Vigo de Zolle, O Outeiro e Vilariño (Santa Euxea), Vilarmao, Xubino e Vilasuso”. 

 

As cláusulas restantes do convenio de referencia, en tanto non queden afectadas por esta 

segunda modificación, permanecerán invariables, acordando ambas partes, incorporar ao Convenio 

de Colaboración subscrito con data 6 de outubro de 2015, esta segunda modificación, a cal se 

rexerá polas condicións estipuladas no convenio do que trae causa, formando parte integrante do 

mesmo. 
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O órgano competente do ente provincial para a aprobación desta segunda modificación do 

convenio de colaboración é á Xunta de Goberno, en base ao establecido no artigo 59.b)18. do 

regulamento orgánico da Excma. Deputación Provincial (BOP, núm. 056 de data 10 de marzo de 

2011), así como o establecido –por analoxía- na base 24.4º das Bases de Execución do Orzamento 

provincial para o ano 2019, que recolle que o órgano competente é a Xunta de Goberno para 

importes individuais iguales ou superiores a 15.000,00 €; 

 

Por todo o exposto, infórmase favorablemente: modificar a autorización da Xunta de 

Goberno de data 7 de outubro de 2016 sobre o uso dos remanentes acadados coa baixa sobre o 

prezo de licitación das obras contempladas no Convenio de Colaboración entre a Excma. 

Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Guntín de data 6 de outubro de 2015, (modificado 

o 8 de xuño de 2016), e consecuentemente modificar a cláusula primeira –obxecto- do devandito 

convenio de colaboración no senso de autorizar ao Concello de Guntín o uso dos remanentes 

acadados coa baixa sobre o prezo de licitación das obras contempladas no citado Convenio para 

arranxar outros accesos a núcleos do concello de Guntín (distintos aos contemplados no convenio 

de referencia) nos termos da segunda modificación do convenio incorporada ao expediente, e 

mantendo inalteradas o resto das cláusulas do Convenio de Colaboración de referencia. 

 

Por canto vai dito e, en base ao Informe do Servizo de Contratación e Fomento, elévase á 

Xunta de Goberno a proposta para a adopción dos seguintes acordos:  

 

Modificar a autorización da Xunta de Goberno de data 7 de outubro de 2016 sobre o uso 

dos remanentes acadados coa baixa sobre o prezo de licitación das obras contempladas no 

Convenio de Colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Guntín 

de data 6 de outubro de 2015 (modificado o 8 de xuño de 2016) no senso de autorizar ao Concello 

de Guntín o uso dos remanentes acadados coa baixa sobre o prezo de licitación das obras 

contempladas no citado Convenio para arranxar outros accesos a núcleos do concello de Guntín 

(distintos aos contemplados no convenio de trae causa) e consecuentemente modificar a cláusula 

primeira –obxecto- do devandito convenio de colaboración, nos termos da segunda modificación 

do convenio incorporada ao expediente, e mantendo inalteradas o resto das cláusulas do Convenio 

de Colaboración de referencia”. 
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A Xunta de Goberno, por unanimidade, acorda prestar aprobación á proposta presentada e 

anteriormente transcrita. 

 

5. - PROPOSTA DE ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DO EXPEDIENTE SUBAGR-

2018/013 DE SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE APOIO AO 

SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018, “RECUPERACIÓN 

E INCORPORACIÓN E TERRAS PARA A POSTA EN PRODUCIÓN DE RECURSOS 

AGROGANDEIROS”. 

  

Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado da Área de Cooperación e Asistencia aos 

Concellos do seguinte teor: 

 

“Con data 21 de decembro de 2018 a Xunta de Goberno a proposta da Comisión de 

Valoración, acordou estimar a solicitude tramitada có número de expediente SUBAGR-2018/013, 

correspondente á sociedade civil Caxigueiro, S.C. (Sarria), destinada á “Recuperación e 

incorporación de terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros”, concedéndolle unha 

subvención por importe de 1.915,00 €, incluída no Programa de apoio ao sector agrogandeiro na 

provincia de Lugo, ano 2018, Recuperación e incorporación de terras para a posta en produción de 

recursos agrogandeiros. 

 

Don Borja Álvarez Román (Sarria), en representación da sociedade civil Caxigueiro, S.C., 

presenta escrito con data de rexistro de entrada 6 de setembro de 2019, solicitando a renuncia á 

subvención SUBAGR-2018/013. 

 

Polo anteriormente exposto, proponse á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo: 

 

Acceder a petición formulada por don Borja Álvarez Román (Sarria), en representación da 

sociedade civil Caxigueiro, S.C., e aceptar a renuncia da subvención outorgada pola Xunta de 

Goberno con data 21 de decembro de 2018, para a recuperación e incorporación de terras para a 

posta en produción de recursos agrogandeiros, por importe de 1.915,00 €”. 
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A Xunta de Goberno, por unanimidade, acorda prestar aprobación á proposta presentada e 

anteriormente transcrita. 

 

6. - PROPOSTA DE ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DO EXPEDIENTE SUBAGR-

2018/145 DE SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE APOIO AO 

SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018, “RECUPERACIÓN 

E INCORPORACIÓN E TERRAS PARA A POSTA EN PRODUCIÓN DE RECURSOS 

AGROGANDEIROS”. 

 

Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado da Área de Cooperación e Asistencia aos 

Concellos do seguinte teor: 

 

“Con data 21 de decembro de 2018  a Xunta de Goberno a proposta da Comisión de 

Valoración, acordou estimar a solicitude tramitada có número de expediente SUBAGR-2018/145, 

correspondente a don Celestino Carlos Barral Arenas (Guitiriz), destinada á “Recuperación e 

incorporación de terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros”, concedéndolle unha 

subvención por importe de 870,00 €, incluída no Programa de apoio ao sector agrogandeiro na 

provincia de Lugo, ano 2018, Recuperación e incorporación de terras para a posta en produción de 

recursos agrogandeiros. 

 

Don Celestino Carlos Barral Arenas (Guitiriz), presenta escrito con data de rexistro de 

entrada 6 de setembro de 2019, solicitando a renuncia á subvención SUBAGR-2018/145. 

 

Polo anteriormente exposto, proponse á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo: 

 

Acceder a petición formulada por don Celestino Carlos Barral Arenas (Guitiriz), e aceptar a 

renuncia da subvención outorgada pola Xunta de Goberno con data 21 de decembro de 2018, para a 

recuperación e incorporación de terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros, por 

importe de 870,00 €”. 
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A Xunta de Goberno, por unanimidade, acorda prestar aprobación á proposta presentada e 

anteriormente transcrita. 

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

SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS DA 

PROVINCIA DE LUGO EN CONCORRENCIA COMPETITIVA. 

 

Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado de Deportes do seguinte teor:  

 

“En relación cos expedientes de conta xustificativa dos beneficiarios de subvencións 

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

Mesa Técnica, na sesión do día 09 de novembro de 2018, onde se resolveu o concurso convocado, 

mediante o anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 095, do xoves 26 de abril de 

2018, para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de 

Lugo en concorrencia competitiva. 

 

Propoño que os beneficiarios relacionados a continuación, presentaron na Excma. 

Deputación Provincial de Lugo, a súa renuncia do citado concurso: 

 

NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE SUBVENCIÓN 

SOCIEDAD DEPORTIVA GUITIRIZ TORNEO DE FÚTBOL BASE 1139 

 

Por todo o exposto procede aceptar de plano a mencionada renuncia polo importe citado”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade, acorda prestar aprobación á proposta presentada e 

anteriormente transcrita. 

 

8. - COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO 348/2019. 

 

Logo de ver o escrito remitido polo Xulgado do Social nº 1de Lugo, relativo ao 

Procedemento: Sancións 348/2019, seguido a instancia de D. Manuel Veiga Román, fronte a esta 

Deputación Provincial; vista así mesmo a proposta da Asesoría Xurídica desta Deputación, a Xunta 

de Goberno por unanimidade, acorda: 
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1º.- A comparecencia desta Entidade no Procedemento referenciado. 

 

2º.- A remisión, no seu caso, do expediente administrativo pola Unidade Administrativa 

encargada da súa elaboración. 

 

3º.- O emprazamento, de ser preciso, de todos os que aparezan como interesados no 

procedemento. 

 

9. - COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO 428/2019. 

 

Logo de ver o escrito remitido polo Xulgado do Social nº 1 de Lugo, relativo ao 

Procedemento: Despido/Ceses en Xeral nº 428/2019 seguido a instancia de D. Felipe Nieto Pérez, 

fronte á Sociedade Urbanística Provincial de Lugo e a esta Deputación Provincial; vista así mesmo 

a proposta da Asesoría Xurídica desta Deputación, a Xunta de Goberno por unanimidade, acorda: 

 

1º.- A comparecencia desta Entidade no procedemento referenciado. 

 

2º.- A remisión, no seu caso, do expediente administrativo pola Unidade Administrativa 

encargada da súa elaboración. 

 

3º.- O emprazamento, de ser preciso, de todos os que aparezan como interesados no 

procedemento. 

 

10.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA. 

 

Dáse conta do Decreto nº 128/2019 de 21 de xuño ditado polo Xulgado do Contencioso 

Administrativo nº 1 de Lugo, no Procedemento Abreviado nº 176/2019, seguido a instancia de 

Dona Digna Portela Ónega fronte a desestimación presunta da reclamación de responsabilidade 

patrimonial formulada polos danos sufridos no vehículo cando circulaba pola estrada LU-P-4401, 

P.K. 4,55, debido á existencia de varias fochancas na calzada, no que se acorda ter por desistida á 

parte recorrente e declara a terminación do procedemento. A Xunta de Goberno queda enterada. 
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11.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS. 

 

Non se formulan polos señores Deputados. 

 

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

horas e trinta e cinco minutos do día de referencia, de todo o cal eu, a Secretaria, certifico. 


