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ACTA XUNTA DE GOBERNO 

SESIÓN ORDINARIA DE ONCE DE DECEMBRO DE DOUS MIL DEZANOVE 

(ACTA NÚMERO 55) 

 

 

 

 

 

Presidenta: 

Dª. Tareixa Antía Ferreiro Tallón 

 

Sres. Deputados:  

Dª. Mª. del Pilar García Porto 

D. Pablo Rivera Capón 

Dª. Mayra García Bermúdez 

D. Xosé María Arias Fernández 

D. José Luís 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 

once de decembro de dous mil 

dezanove, baixo a Presidencia da Sra. 

Vicepresidenta Dª. Tareixa Antía Ferreiro 

Tallón, por ausencia 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 a Interventora Dª. Rosa 

Abelleira Fernández. 

 

Non asisten o Ilmo. Sr. Presidente D. José Tomé Roca e o señor Deputado D. Roberto 

Fernández Rico. 

 

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

CELEBRADA O DÍA VINTE E NOVE DE NOVEMBRODE DOUS MIL DEZANOVE. 

 

Por parte do Sra. Presidenta pregúntase aos Sres. Deputados, membros da Xunta de 

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

vinte e nove de novembro de dous mil dezanove, que foi distribuída entre os mesmos; e ao non 

presentarse ningunha emenda, foi aprobada por unanimidade dos asistentes. 

 

2.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, EN RELACIÓN COA 

ACTUACIÓN POR EMERXENCIA DA OBRA DE RIBEIRA DE PIQUIN.- ACTUACIÓNS 

DE SOSTEMENTO DA LU-P-4806 NO P.K. 24+300. 

 

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: 

 

Polo Servizo de Vías e Obras remitiuse informe de data 29/11/2019, ao que prestou 

conformidade a Presidencia, en relación coa actuación de emerxencia que se sinala, no que, entre 

outros se conteñen os seguintes extremos:  

 

“El pasado 16 de noviembre se produjo una rotura en el terreno sobre el que discurre la 

carretera LU-P-4806- denominada Vilaxe (N-640)- Galegos- Ribeira de Piquín (LU-751)- en su 

p.k. 24+300 (T.M. de Ribeira de Piquín). Como consecuencia de dicha rotura el terraplén que sirve 

de asiento a la carretera en ese punto quedó con un talud prácticamente vertical lo que compromete 
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gravemente su estabilidad y pone en riesgo la integridad de la plataforma y, por tanto, la seguridad 

vial de los usuarios.  

 

 

 

Rotura de terraplén en la LU-P-4806. 

 

Si bien el tramo afectado se encuentra balizado y la plataforma apenas se ha visto dañada -

sólo la berma no pavimentada-, tanto las cargas de tráfico, como el peso propio del terreno, o las 

lluvias, pueden provocar, en cualquier momento, una mayor rotura del terreno que causaría un 

hundimiento repentino de la plataforma, lo que conllevaría un gran coste de reposición y podría ser 

causa de accidentes de tráfico.  

 

Es por esto que se hace necesario acometer con carácter inmediato las actuaciones 

necesarias para garantizar el sostenimiento de la plataforma en el tramo afectado y, en 

consecuencia, garantizar la integridad de la plataforma y la seguridad vial de los usuarios. 

 

Por las circunstancias expuestas, de carácter excepcional y que suponen grave peligro, se 

propone tramitar el expediente de contratación por emergencia según lo establecido en el artículo 

120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), 
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ejecutando las obras con la colaboración de un empresario particular -de conformidad con el 

artículo 30.1 de la LCSP- ya que la Diputación de Lugo no cuenta con los medios materiales ni 

personales necesarios. 

 

El artículo 30.4 de la LCSP dispone que en estos supuestos, la selección del empresario 

colaborador no estará sujeta a lo establecido en el artículo 131 de dicho texto legal, no 

contemplándose en la LCSP ningún procedimiento de selección. A falta de una regulación para la 

selección del empresario colaborador en los supuestos de emergencia y, en base a lo establecido en 

el artículo 120 de la LCSP donde se dispone que el órgano de contratación podrá contratar 

libremente el objeto del contrato sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la propia ley 

TRLCSP, se propone encomendar la realización de los trabajos al vigente contratista adjudicatario 

de la conservación de la red viaria provincial en la zona, COMFICA SOLUCIONES 

INTEGRALES S.A., ya que se considera que esa mercantil dispone de medios en las proximidades 

para acometer las obras de manera inmediata.  

 

El artículo 176 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, 

RGLCAP) establece que los contratos de colaboración con empresarios particulares, adjudicados 

por razones de emergencia, entre otras, podrán realizarse con arreglo a las siguientes modalidades: 

 

a) Mediante el sistema de coste y costas. 

b) Contratando con la empresa colaboradora la ejecución de unidades completas del 

proyecto, instalaciones o servicios sobre la base de precio a tanto alzado, no superior al previsto en 

el proyecto. 

 

A los efectos de control y seguimiento de los trabajos ejecutados se considera más 

adecuada para la Diputación de Lugo, la segunda de las modalidades, por lo que se propone su 

adopción. En caso de adoptarse esta modalidad y, con sujeción a lo establecido en el apartado 

primero y cuarto del artículo 178 del RGLCAP (la naturaleza de las obras no permite la fijación 

previa de un precio cierto ya que es necesario proceder a la excavación del terreno para definir la 

cota de cimentación del muro a ejecutar), se estima el presupuesto que figura como anexo 1 a este 
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informe. Además, se acompaña un segundo anexo en el que se detallan las condiciones a las que 

deberá sujetarse la ejecución de las obras. 

 

En todo caso, una vez terminadas las obras, deberá redactarse la documentación técnica 

descriptiva (art. 174 del RGLCAP) que incluirá el presupuesto definitivo calculado como se 

establece en el artículo 178 del RGLCAP y, en base al cual, se liquidarán las obras mediante 

relación valorada (art. 179 del RGLCAP)”. 

 

Tendo en conta o anterior infórmase o seguinte: 

 

O artigo 120 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (en adiante 

LCSP) establece que: “Cuando la administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de 

acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro, (...)  

 

El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo podrá 

ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la 

necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los 

requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito 

suficiente.” 

 

Tendo en conta o dano da estrada da rede viaria Provincial, o que conlevou o “que 

compromete gravemente a súa estabilidade e pon en perigo a integridade da plataforma e, por tanto 

a seguridade vial dos usuarios”, e ponderando que os tempos necesarios para a tramitación incluso 

urxente dun procedemento de licitación, para responder ás incidencias, estenderíase a un prazo non 

inferior un mes, parece prudente que ante estes acontecementos que conlevan situacións de grave 

perigo para persoas e bens se poida executar as actuacións que permitan por en servizo dita estrada 

o mais áxil posible, evitando posibles maiores danos materiais e/ou persoais. 

 

Debe terse en conta a estes efectos, que o propio artigo 120 da LCSP, establece incluso un 

prazo máximo dun mes para o inicio da prestación por vía de emerxencia.  
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Así mesmo, e tendo en conta a imposibilidade de facer unha valoración real do custe de 

realizar estas actuacións, achégase orzamento estimado elaborado polo Enxeñeiro do Servizo de 

Vías e Obras, D. Darío Ferreiro Otero, por importe de 49.706,99 euros, dos cales 8.626,83 

correspondería ao IVE. O orzamento leva incluído o incremento 5 % en concepto de percepción 

económica para o empresario ao que se lle encomenda a execución da obra (artigos 176 e 178 do 

RXLCAP). 

 

Non obstante en relación co procedemento de realización de obras por razóns de 

emerxencia, o artigo 176 do RD 1098/2001, establece que os contratos de colaboración con 

empresarios particulares, adxudicados por razóns de emerxencia, poderán realizarse contratando 

coa empresa colaboradora a execución de unidades completas do proxecto, instalacións ou servizos 

sobre a base de prezo a tanto alzado, non superior ao previsto no proxecto.  

 

Neste caso incorporase ao expediente un orzamento estimado, asinando a súa conformidade 

a empresa colaboradora, así como un anexo 2 denominado condicións particulares, baixo as que se 

deberá executar a obra. 

 

Executadas as actuacións, por este réxime excepcional, deben cumprimentarse os trámites 

necesarios para a intervención e aprobación da conta xustificativa, a cuxo efecto e atendendo ao 

informado polo Servizo de Vías e Obras, a estimación do custo concretarase unha vez terminadas 

as obras, redactándose a documentación técnica descritiva que incluirá o orzamento definitivo 

calculado como se establece no artigo 178 do RXLCAP, e en base ao cal se liquidarán as obras 

mediante relación valorada. 

 

O órgano competente para resolver sobre o asunto, en función da contía, ao tratarse dunha 

materia de prestación de tipo contractual (prestación recíproca de orde oneroso) é a Xunta de 

Goberno, atendendo ademais ao establecido no artigo 59 do Regulamento Orgánico da Deputación 

Provincial, publicado no BOP de 10 de marzo de 2011; aplicable de acordo coa circular de 

Secretaría Xeral en funcións de data 2 de novembro de 2018, como consecuencia do acordo da 

conversión do acto administrativo adoptado en sesión plenaria do 26 de xuño de 2018 polo que se 

presta aprobación ao Regulamento Orgánico publicado no BOP nº 170 do 26 de xullo de 2018. 
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A vista do anterior, a xuízo do que subscribe, procedería que que polo Órgano de 

Contratación, se adoptasen os seguintes acordos: 

 

Declarar de emerxencia a execución da obra de RIBEIRA DE PIQUÍN.- Actuacións de 

sostemento da LU-P-4806 no P.K. 24+300, como consecuencia das incidencias da rotura do 

terraplén que sirve de asento da estrada nese punto, de acordo coa memoria redactada polo Servizo 

de Vías e Obras con un orzamento estimado e que ascende a cantidade de 49.706,99 euros. 

 

De acordo coa proposta do Servizo de Vías e Obras, ordenar a empresa COMFICA 

SOLUCIONES INTEGRALES SA, por ser a empresa encargada da conservación da RVP da zona 

na que se atopa esta estrada, a execución das obras necesarias para remediar a incidencia, no 

orzamento estimado de 49.706,99 €, o cal prestou a súa conformidade. 

 

As obras liquidaranse a súa terminación mediante relación valorada (articulo 179 do 

RXLCAP), para o cal o total resultante da suma dos produtos das medicións definitivas polos 

prezos unitarios incrementarase un 5 % en concepto de percepción económica para o empresario ao 

que se lle encomenda a execución da obra ( artigos 176 e 178 do RXLCAP). 

 

Determinar que pola area de Xestión Territorial formulen as ordes necesarias para a 

execución das prestacións necesarias a fin de atender as necesidades derivadas das situacións de 

emerxencia e consecuentemente restituír a circulación e garantir a seguridade vial no menor prazo 

posible co acceso aos distintos núcleos de poboación e o tránsito pola amentada estrada. 

 

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

acordo: 

 

1º.- Declarar de emerxencia a execución da obra de RIBEIRA DE PIQUÍN.- Actuacións de 

sostemento da LU-P-4806 no P.K. 24+300, como consecuencia das incidencias da rotura do 

terraplén que sirve de asento da estrada nese punto, de acordo coa memoria redactada polo Servizo 

de Vías e Obras con un orzamento estimado e que ascende a cantidade de 49.706,99 euros. 
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2º.- De acordo coa proposta do Servizo de Vías e Obras, ordenar a empresa COMFICA 

SOLUCIONES INTEGRALES SA, por ser a empresa encargada da conservación da RVP da zona 

na que se atopa esta estrada, a execución das obras necesarias para remediar a incidencia, no 

orzamento estimado de 49.706,99 €, o cal prestou a súa conformidade. 

 

3º.- As obras liquidaranse a súa terminación mediante relación valorada (articulo 179 do 

RXLCAP), para o cal o total resultante da suma dos produtos das medicións definitivas polos 

prezos unitarios incrementarase un 5 % en concepto de percepción económica para o empresario ao 

que se lle encomenda a execución da obra ( artigos 176 e 178 do RXLCAP). 

 

4º.- Determinar que pola area de Xestión Territorial formulen as ordes necesarias para a 

execución das prestacións necesarias a fin de atender as necesidades derivadas das situacións de 

emerxencia e consecuentemente restituír a circulación e garantir a seguridade vial no menor prazo 

posible co acceso aos distintos núcleos de poboación e o tránsito pola amentada estrada”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

3.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PROCEDEMENTO DE 

ADXUDICACIÓN E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES E DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS, PARA A CONTRATACIÓN DO 

SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA AO RESPONSABLE DO CONTRATO DA 

SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN 

CON TECNOLOXÍA LED PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO ILUMIN@. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Aos efectos de aprobación do expediente de contratación da asistencia técnica ao 

responsable do contrato da subministración e instalación de material eléctrico de iluminación con 

tecnoloxía led para o desenvolvemento do proxecto iLUMIN@,consta no mesmo: 

 

Informe de necesidade da contratación, con CSV: IV6RQGA2PNFZXBEO6ZMR6MQFP4  
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-Informe de insuficiencia de medios, con CSV: IV6RQGA23BBCYX7Z4PUX6EHUIU 

-Providencia de inicio, con CSV: IV6RQGA3DAUZRHFKW5EFCT2R4I 

-Prego de prescricións técnicas, con CSV: IV6R463DBE4JTW7P44YAPZBOIE 

-Informe de Intervención relativo á existencia e adecuación de crédito, con CSV: 

IV6RS2KKNUROJVMC5TUQ15JSMA 

-Prego de cláusulas administrativas particulares. 

-Informe xurídico. 

 

Á vista do exposto, proponse que, pola Xunta de Goberno, se adopten os seguintes acordos: 

 

1º.- Aprobar a contratación por lotes (zona norte, zona centro e zona sur) da asistencia 

técnica ao responsable do contrato da subministración e instalación de material eléctrico de 

iluminación con tecnoloxía led para o desenvolvemento do proxecto ILUMIN@, cunha duración 

inicial de 12 meses, e sen posibilidade dunha prórroga anual. 

 

Zona Norte Lote 1: Meira, Burela, A Pastoriza, Riotorto, Lourenzá, Ourol, Mondoñedo, 

Xermade, O Vicedo, Ribeira de Piquín, Alfoz, Trabada, O Valadouro e Vilalba. 

 

Zona Centro Lote 2: Baralla, Begonte, Castro De Rei, Castroverde, Cervantes, Cospeito, 

Friol, Guntín, Láncara, Navia De Suarna, Negueira de Muñiz e Rábade. 

 

Zona Sur Lote 3: A Pobra Do Brollón, As Nogais, Carballedo, Folgoso do Courel, 

Monforte de Lemos, O Incio, O Páramo, O Saviñao, Pantón, Quiroga, Samos e Sober. 

 

2º.- Aprobar o contido integro do expediente incluídos os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e prescricións técnicas que rexerán na licitación do contrato sinalado 

no parágrafo anterior, nos que se conteñen, de acordo co establecido na norma, e o informado no 

expediente, os criterios de solvencia en cumprimento ao disposto no artigo 145.4da LCSP- nos 

contratos de servizos do Anexo IV, así como nos contratos que teñan por obxecto prestacións de 

carácter intelectual,polo que os criterios relacionados coa calidade representan o 60 por cento da 

puntuación asinable na valoración das ofertas, sen prexuízo do disposto no apartado 2.a) do artigo 

146. 
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Todos os criterios de adxudicación son avaliables automaticamente mediante fórmulas 

matemáticas. A puntuación máxima son 100 puntos. Establécese a súa ponderación de maior a 

menor considerando a adecuación do criterio e a puntuación relativa outorgada a cada un deles para 

a selección da mellor oferta calidade- prezo, e a satisfacción das necesidades que motivaron o 

contrato. 

 

3º.- Aprobar e dispoñer o procedemento de adxudicación, que é o procedemento aberto con 

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

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

respectando os principios de igualdade, transparencia e libre competencia recollidos no artigo 132 

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

mellor oferta consonte cos artigos 145 e 146 da LCSP. 

 

4º.- Aprobar o gasto segundo o orzamento base de licitación deste contrato que ascende a 

23.498,81 euros. O orzamento base de licitación inclúe 4.078,29 euros en concepto de imposto 

sobre o valor engadido (IVE), na porcentaxe do 21%; importe que se engade aos 19.420,52 euros 

de base, de acordo co establecido no artigo 100.1 da LCSP. 

 
LOTE 1: ZONA NORTE 

CONCELLO 

TOTAL ASISTENTE 

RESPONSABLE 

CONTRATO SEN IVE 

IVE ASISTENTE RESPONSABLE 

CONTRATO 

TOTAL ASISTENTE 

RESPONSABLE 

CONTRATO CON IVE 

DENOMIMACIÓN ACTUACIÓN 

MEIRA 356,10 € 74,78 € 430,88 € 
"AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR EN 
REGOLONGO (MEIRA)" 

BURELA 356,10 € 74,78 € 430,88 € "RENOVACIÓN E MELLORA DE INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO" 

A PASTORIZA 561,96 € 118,01 € 679,97 € 
"AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA EN ALUMEADOS PÚBLICOS DE 
PASTORIZA" 

RIOTORTO 381,84 € 80,18 € 462,02 € "RENOVACIÓN DE ALUMEADO PÚBLICO EN FERRERÍA, CHACÍN E VAL" 

LOURENZÁ 430,61 € 90,43 € 521,04 € 
"AHORRO Y EFICIENCIA ENERXÉTICA EN LOS ALUMBRADOS PÚBLICOS DE 

ARROXO Y ALEMPARTE" 

OUROL 613,19 € 128,77 € 741,96 € 
"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" 

MONDOÑEDO 459,03 € 96,40 € 555,43 € 
"RENOVACIÓN DE LÁMPADAS E LUMINARIAS EXISTENTES POR 
LUMINARIAS DE TECNOLOXÍA LED NO CONCELLO DE MONDOÑEDO" 

XERMADE 587,70 € 123,41 € 711,11 € 
"PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL CONCELLO DE 
XERMADE" 

O VICEDO 459,03 € 96,40 € 555,43 € 
"PROXECTO DE ALUMEADO PÚBLICO NO LUGAR DE O PAZO-SAN ROMÁN 
VICEDO" 

RIBEIRA DE 

PIQUÍN 
356,10 € 74,78 € 430,88 € 

"PROXECTO DE MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN INSTALACIÓN DE 
ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR NO NÚCLEO DE SANTALLA, PARROQUIA DE 
SANTALLA" 

ALFOZ 503,55 € 105,74 € 609,29 € 
"RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONCELLO 
DE ALFOZ" 

TRABADA 459,03 € 96,40 € 555,43 € 
"PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO 
PÚBLICO DE RABEXA, RETORTA Y SAN MARTIN" 

O VALADOURO 560,44 € 117,69 € 678,13 € 
"PROXECTO DE REFORMA DO ALUMEADO PÚBLICO EN DIVERSOS LUGARES 
DA PARROQUIA DE BUDIAN, NO CONCELLO DO VALADOURO" 

VILALBA 1.025,15 € 215,28 € 1.240,43 € 
"RENOVACIÓN DO ALUMEADO EXTERIOR NAS RÚAS PLÁCIDO PEÑA E 
OUTRAS (CONCELLO DE VILALBA)" 

TOTAL 7.109,83 € 1.493,05 € 8.602,88 €  

 



 
 

11 
 

LOTE 2: ZONA CENTRO 

CONCELLO 

TOTAL ASISTENTE 

RESPONSABLE 

CONTRATO SEN IVE 

IVE ASISTENTE 

RESPONSABLE CONTRATO 

TOTAL ASISTENTE 

RESPONSABLE CONTRATO 

CON IVE 

DENOMIMACIÓN ACTUACIÓN 

BARALLA 459,03 € 96,40 € 555,43 € 
"AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DO ALUMEADO PÚBLICO 
EXTERIOR E SOBRADO" 

BEGONTE 459,03 € 96,40 € 555,43 € 
"RENOVACIÓN DE LUMINARIAS VSAP POR LED EN ALUMEADO 
EXTERIOR EN CTRA. SAAVEDRA E BALTAR-DAMIL- (BEGONTE)" 

CASTRO DE REI 664,89 € 139,63 € 804,52 € 
"AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE 

CASTRO DE REI" 

CASTROVERDE 484,77 € 101,80 € 586,57 € 
"AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA EN ALUMEADO PÚBLICO DE 
CASTROVERDE" 

CERVANTES 508,32 € 106,75 € 615,07 € 
"RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA NO 
CONCELLO DE CERVANTES" 

COSPEITO 613,43 € 128,82 € 742,25 € 
"AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN 
XUSTAS" 

FRIOL 742,09 € 155,83 € 897,92 € 
"PROXECTO DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO 
PÚBLICO EN SEIXÓN" 

GUNTÍN 510,50 € 107,20 € 617,70 € 
"RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO EXTERIOR DO 

CONCELLO DE GUNTÍN DO SEGUINTE LUGAR: GRUPO ESCOLAR" 

LÁNCARA 508,38 € 106,76 € 615,14 € 
"RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMEADO PÚBLICO NO CONCELLO 
DE LÁNCARA" 

NAVIA DE 

SUARNA 
459,03 € 96,40 € 555,43 € 

"RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA NO 
CONCELLO DE NAVIA DE SUARNA" 

NEGUEIRA DE 

MUÑIZ 
356,10 € 74,78 € 430,88 € 

"AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR 
EN NEGUEIRA DE MUÑIZ" 

RÁBADE 304,65 € 63,98 € 368,63 € "PROXECTO DE RENOVACIÓN DE ALUMEADO EN RÁBADE" 

 

TOTAL 6.070,22 € 1.274,75 € 7.344,97 €  

 

LOTE 3: ZONA SUR 

CONCELLO 

TOTAL ASISTENTE 

RESPONSABLE 

CONTRATO SEN IVE 

IVE ASISTENTE 

RESPONSABLE 

CONTRATO 

TOTAL ASISTENTE 

RESPONSABLE 

CONTRATO CON IVE 

DENOMIMACIÓN ACTUACIÓN 

A POBRA DO BROLLÓN 433,29 € 90,99 € 524,28 € 
"MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA  DA INSTALACIÓN DE ALUMEADO 
PÚBLICO DOS NÚCLEOS RURAIS DE PIÑEIROS, VILARMAO E 

CASTRONCELOS" 

AS NOGAIS 381,83 € 80,19 € 462,02 € 
"RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONCELLO 
DE AS NOGAIS" 

CARBALLEDO 561,97 € 118,01 € 679,98 € 
"RENOVACIÓN DE LÁMPADAS E LUMINARIAS EXISTENTES POR 
LUMINARIAS DE TECNOLOXÍA LED" 

FOLGOSO DO COUREL 381,83 € 80,18 € 462,01 € 
"RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO, ILUMINACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN EXTERIOR EN FERRAMULÍN-VILELA" 

MONFORTE DE LEMOS 739,97 € 155,39 € 895,36 € 
"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" 

O INCIO 481,77 € 101,17 € 582,94 € 
"RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONCELLO 
DO INCIO" 

O PÁRAMO 433,30 € 90,99 € 524,29 € 

“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” 

O SAVIÑAO 664,48 € 139,54 € 804,02 € 
"EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EXTERIOR EN EL LUGAR DE CURRELOS" 

PANTÓN 587,70 € 123,42 € 711,12 € 
"RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO, ILUMINACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN EXTERIOR" 

QUIROGA 510,49 € 107,20 € 617,69 € 
"RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO, ILUMINACIÓN E 

SINALIZACIÓN EXTERIOR" 

SAMOS 450,41 € 94,59 € 545,00 € 
"RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONCELLO 
DE SAMOS" 

SOBER 613,43 € 128,82 € 742,25 € 
"RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO, ILUMINACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN EXTERIOR" 

TOTAL 6.240,47 € 1.310,49 € 7.550,96 €  

 

A porcentaxe de cofinanciación do FEDER é dun 80% asumindo a Deputación de Lugo o 

estante 20% con fondos propios segundo o seguinte desglose: 

 

IMPORTE TOTAL 3 

LOTES (SEN IVE) 

IMPORTE IVE 

3 LOTES 

IMPORTE TOTAL DOS 3 

LOTES (IVE INCLUÍDO) 

80% COFINANCIADO 

POLO FEDER 

20% COFINANCIADO POLA 

DEPUTACIÓN DE LUGO 

19.420,52 € 4.078,29 € 23.498,81 € 18.799,02 € 4.699,79 € 

 

5º.- Polo que se refire ás obrigas que se deriven da presente contratación, consta no 

expediente Informe de Intervención, no que se recolle o seguinte: 
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“A existencia de crédito suficiente na aplicación orzamentaria 1650.65009 do vixente 

orzamento xeral, para os importes de 4.699,79 euros (A-92019/8475), (20% correspondente a 

achega da Deputación), e 18.799,02 euros (A-92019/8639), (80% correspondente a achega do 

FEDER).” 

 

6º.- O procedemento contractual tramítase na modalidade de gasto anticipado, de 

conformidade co previsto no artigo 117.2 e a D. A. 3ª da LCSP, posto que a súa execución 

comezará no exercicio económico 2020. A adxudicación queda sometida á condición suspensiva da 

efectiva consolidación dos recursos que financian esta contratación (D.A. 3ª da LCSP).” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

4.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PROCEDEMENTO DE 

ADXUDICACIÓN E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES E DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DA 

SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN 

CON TECNOLOXÍA LED PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO ILUMIN@. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Aos efectos de aprobación do expediente de contratación por lotes da subministración e 

instalación de material eléctrico de iluminación con tecnoloxía led para o desenvolvemento do 

proxecto ILUMIN@,consta no mesmo: 

 

-Informe de necesidade da contratación, con CSV: 

IV6RQGAZNIJSZK7ICMAC4USEGM. 

-Providencia de inicio, con CSV: V6RQGAZFAXYTHFDDREGE4IHN4. 

-Prego de prescricións técnicas, con CSV: IV6R6DPL3BX6T75Y65YDKUBOOI. 

-Informe de Intervención relativo á existencia e adecuación de crédito, con CSV: 

IV6RS2KKHIUDVXU16V. 

-Prego de cláusulas administrativas particulares. 
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-Informe xurídico. 

 

Á vista do exposto proponse que pola Xunta de Goberno se adopten os seguintes acordos: 

 

1º.- Aprobar a contratación por lotes (zona norte, zona centro e zona sur) da 

subministración e instalación de material eléctrico de iluminación con tecnoloxía led para o 

desenvolvemento do porxecto ILUMIN@. O prazo máximo de execución establecido para cada un 

dos lotes será de 6 meses a contar dende o día seguinte á sinatura da acta de inicio da 

subministración e instalación do lote, e sen posibilidade dunha prórroga anual. 

 

Zona Norte Lote 1: Meira, Burela, A Pastoriza, Riotorto, Lourenzá, Ourol, Mondoñedo, 

Xermade, O Vicedo, Ribeira De Piquín, Alfoz, Trabada, O Valadouro E Vilalba. 

 

Zona Centro Lote 2:  Baralla, Begonte, Castro De Rei, Castroverde, Cervantes, Cospeito, 

Friol, Guntín, Láncara, Navia De Suarna, Negueira De Muñiz E Rábade. 

 

Zona Sur Lote 3: A Pobra Do Brollón, As Nogais, Carballedo, Folgoso Do Courel, 

Monforte De Lemos, O Incio, O Páramo, O Saviñao, Pantón, Quiroga, Samos E Sober 

 

2º.- Aprobar o contido integro do expediente incluídos os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e prescricións técnicas que rexerán na licitación do contrato sinalado 

no parágrafo anterior, nos que se conteñen, de cordo co establecido na norma, e o informado no 

expediente, os criterios de solvencia técnica e económica de xeito adecuado e proporcionado á 

natureza da prestación, así como os criterios de puntuación, que se recollen de maior a menor 

considerando a adecuación do criterio e a puntuación relativa outorgada a cada un deles para a 

selección da mellor oferta calidade- prezo, e incorporar á contratación administrativa o obxectivo 

do efecto transversal mediante a incorporación dos aspectos socias como criterio de puntuación, así 

como a obtención de melloras na prestación a través das ofertas realizadas polos licitadores. 

 

3º.- Aprobar e dispoñer o procedemento de adxudicación, que é o procedemento aberto con 

pluralidade de criterios suxeito a regulación harmonizada, de conformidade co establecido no 

artigo 131 da LCSP e de acordo cos principios de igualdade, transparencia e libre competencia 
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recollidos no artigo 132 da LCSP e coa aplicación dos criterios que se detallan para a 

determinación da mellor oferta consonte cos artigos 145 e 146 da LCSP.; considerando o carácter 

ordinario da súa aplicación, de conformidade co previsto na normativa; dispoñer a apertura do 

mesmo, mediante a inserción do correspondente anuncio no DOUE e no perfil do contratante da 

Deputación Provincial de Lugo (Xunta de Goberno), aloxado na Plataforma de Contratación do 

Sector Público (www.contrataciondelestado.es). 

 

4º.- Aprobar o gasto segundo o orzamento base de licitación deste contrato que ascende a 

699.091,55 euros. O orzamento base de licitación ascende a 699.091,55 euros. O orzamento base 

de licitación inclúe 121.329,97 euros en concepto de imposto sobre o valor engadido (IVE), na 

porcentaxe do 21%; importe que se engade aos 577.761,58 euros de base, de acordo co establecido 

no artigo 100.1 da LCSP. 

 

Lote 1-Zona Norte (14 Concellos): 

 

O importe deste lote desglósase do seguinte xeito: 

 

Costes Directos 167.685,13 € 

Costes Indirectos (6%) 10.061,11 € 

Orzamento de execución Material  (Costes Directos + Costes Indirectos)  177.746,24 € 

Gastos xerais (13%) 23.107,02 € 

Beneficio industrial (6%) 10.664,77 € 

Orzamento base de licitación (sen IVE) 211.518,03 € 

IVE 21% 44.418,78 € 

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN 255.936,81 € 

 

Lote 2-Zona Centro (12 Concellos): 

 

O importe deste lote desglósase do seguinte xeito: 

 

Costes Directos 143.165,75 € 

Costes Indirectos (6%) 8.589,95 € 

Orzamento de execución Material  (Costes Directos + Costes Indirectos) 151.755,70€ 

Gastos xerais (13%) 19.728,24 € 

Beneficio industrial (6%) 9.105,35 € 

Orzamento base de licitación (sen IVE) 180.589,30 € 

IVE 21% 37.923,76 € 

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN 218.513,06 € 

 

http://www.contrataciondelestado.es/
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Lote 3-Zona Sur (12 Concellos): 

 

O importe deste lote desglósase do seguinte xeito:  

 

Costes Directos 147.181,10 € 

Costes Indirectos (6%) 8.830,87 € 

Orzamento de execución Material  (Costes Directos + Costes Indirectos) 156.011,97 € 

Gastos xerais (13%) 20.281,57 € 

Beneficio industrial (6%) 9.360,71 € 

Orzamento base de licitación (sen IVE) 185.654,25 € 

IVE 21% 38.987,43 € 

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN 224.641,68 € 

 

A porcentaxe de cofinanciación do FEDER é dun 80% asumindo a Deputación de Lugo o 

estante 20% con fondos propios segundo o seguinte desglose: 

 

Importe Total Suma 3 Lotes: 

 

IMPORTE TOTAL 
3 LOTES (SEN IVE) 

IMPORTE IVE 3 
LOTES 

IMPORTE TOTAL 

DOS 3 LOTES (IVE 

INCLUÍDO) 

80% COFINANCIADO 
POLO FEDER 

20% COFINANCIADO 

POLA DEPUTACIÓN DE 

LUGO 

577.761,58 € 121.329,97 € 699.091,55 € 559.273,24 € 139.818,31 € 

 

5º.- Polo que se refire ás obrigas que se deriven da presente contratación, consta no 

expediente Informe de Intervención, no que se recolle o seguinte: 

 

“Existe crédito suficiente na aplicación orzamentaria 1650.65009 do vixente orzamento 

xeral, para os importes de 139.818,31 euros (A-92019/8477), (20% correspondente a achega da 

Deputación ), e 559.273,24 euros (A-92019/8640), (80% correspondente a aportación do FEDER).” 

 

6º.- O procedemento contractual tramítase na modalidade de gasto anticipado, de 

conformidade co previsto no artigo 117.2 e a D. A. 3ª da LCSP, posto que a súa execución 

comezará no exercicio económico 2020. A adxudicación queda sometida á condición suspensiva da 

efectiva consolidación dos recursos que financian esta contratación (D.A. 3ª da LCSP)”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 
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5.- PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE, DO CONTRATO 

RELATIVO AO SUBMINISTRACIÓN DE ÁRIDOS A EMPREGAR EN TRATAMENTOS 

SUPERFICIAIS EXECUTADOS POLO PARQUE MÓBIL DESTA DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación de data 10 de decembro de 2019, no que se 

recollen os seguintes antecedentes e consideracións: 

 

“Antecedentes. 

 

Actuacións preparatorias, que inclúen informes técnicos xustificativos da necesidade, a 

idoneidade e a proposta de inicio de expediente de contratación. 

 

Prego de prescricións técnicas. 

 

Prego de cláusulas administrativas particulares. 

 

Informe xurídico- administrativo. 

 

Fiscalización limitada previa do expediente. 

 

Acordo da Xunta de Goberno, polo que se aproba o expediente de contratación, os pregos 

de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas, o procedemento de adxudicación e o gasto 

proposto. 

 

Publicación do Anuncio de Licitación no Perfil do Contratante da Deputación Provincial de 

Lugo (Xunta de Goberno), integrado na Plataforma de Contratación do Sector Público 

(www.contrataciondelestado.es) e no Diario Oficial da Unión Europea.  

 

http://www.contrataciondelestado.es/
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Actas das mesas de contratación, reunidas en acto público, con datas 31 de outubro e 8 de 

novembro de 2019. 

 

Resolución de Presidencia de data 19 de novembro de 2019, notificada o 20 de novembro, 

pola que se procedeu a requirir á empresa Canteira do Penedo S.A. (CANPESA) a documentación 

á que se refire o artigo 150.2 da LCSP e a cláusula décimo sétima do PCAP. 

 

A empresa CANPESA atendeu en tempo e forma o requirimento de documentación 

administrativa o día 4 de decembro de 2019.  

 

Lexislación aplicable. 

 

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

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

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

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

Lei de contratos das administracións públicas (RXLC). 

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

de outubro, de Contratos do Sector Público. 

- Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, 

sobre contratación pública. 

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

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

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

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

-Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas. (LPAC). 

- Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (LRXSP). 

- Restante normativa de xeral e concordante aplicación. 

 

Consideracións Xurídicas. 
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Incoase expediente administrativo, coa finalidade de proceder á contratación da 

subministración de áridos a empregar en tratamentos superficiais executados polo Parque Móbil da 

Deputación de Lugo.  

 

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

figura en ningún dos supostos recollidos nos seus artigos 4 e 11, como negocios xurídicos 

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

das entidades recollidas no seu artigo 3.1.a. Recóllese, na cláusula primeira do prego de cláusulas 

administrativas, que se trata dun contrato administrativo, en aplicación do artigo 25 da LCSP.  

 

A contratación a realizar cualifícase como contrato administrativo de subministración, a teor 

do establecido polo artigo 16.3.a) da LCSP que establece que, en todo caso, se considerarán contratos 

de subministración aqueles en que o empresario se comprometa a entregar unha pluralidade de bens de 

forma sucesiva e por prezo unitario sen que a contía total se defina con exactitude no momento de 

subscribir o contrato, por estaren subordinadas as entregas ás necesidades do adquirente.  

 

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

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

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

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

contrato elixida. 

 

O contrato licitouse mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto (con pluralidade 

de criterios de adxudicación), de acordo co establecido nos artigos 116.4.a), 131.2, 168, e 170 da 

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

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

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

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

  

O presente contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratación, dado que 

o valor estimado supera os 100.000 euros. Está suxeito a regulación harmonizada, segundo o 
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estipulado no artigo 22 do LCSP, desenvolto, nas contías, pola Orde HFP/1298/2017, do 26 de 

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

contratación do sector público a partir do 1 de xaneiro de 2018. 

 

Na sesión da Mesa de contratación, celebrada o 31 de outubro de 2019, deuse conta que os 

licitadores presentados dentro do prazo a este procedemento, aos tres lotes, foron os seguintes: 

 

CANPESA 

JOSÉ SANJURJO CONSTRUCCIONES S.L. 

 

Tendo en conta que as empresas concorrentes presentaron en tempo e forma a súa 

respectiva proposta, procedeuse á apertura e exame do sobre electrónico “A”, documentación 

administrativa, resultando que as empresas presentaron as declaracións responsables esixidas nos 

pregos de cláusulas administrativas debidamente asinadas. A Mesa de contratación acordou admitir 

as propostas das mesmas ao proceso de adxudicación.  

 

Procedeuse á apertura do sobre electrónico “B”, proposicións económicas e documentos 

relativos á oferta, distintos ao prezo, que se cuantifican de forma automática. 

 

Das declaracións contidas no sobre b de cada licitador extraéronse os seguintes datos: 

 

Respecto do criterio prezo: 

 

CANPESA oferta un 24,5% de baixa. 

JOSÉ SANJURJO CONSTRUCCIONES, S.L. oferta un 7,78% de baixa. 

 

Respecto o criterio de fomento da contratación indefinida: 

 

CANPESA declara un 86,67 % de traballadores indefinidos 

JOSÉ SANJURJO CONSTRUCCIONES, S.L. declara un 24 % de traballadores 

indefinidos. 
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Ao respecto do criterio prezo, considerouse analizar a oferta da entidade CANPESA en 

relación coa oferta formulada polo outro ofertante, ao existir unha porcentaxe de diferenza entre 

ofertas do 68,24%. Considerando o anterior a mesa acorda, que se proceda polo Servizo de 

contratación e fomento á revisión da documentación, e si se verifica que se atopa no suposto 

previsto no prego respecto das ofertas incursas en presunción de anormalidade ou desproporción, 

requirir ao licitador concedendo trámite de audiencia a fin de que xustifique a oferta e precise as 

condicións da mesma, trasladando no seu caso ao Parque Móbil dita documentación. 

 

Así mesmo, acordouse que polo Servizo de contratación e fomento se procedera á revisión 

da documentación, e si se verifica que algunha das empresas se atopaban incursas en presunción de 

anormalidade ou desproporción se requirise o licitador proseguindo os trámites previstos nos 

pregos. 

 

Na sesión da Mesa de contratación celebrada o día 8 de novembro de 2019 deuse conta do 

informe do Servizo de Contratación e Fomento que conclúe: 

 

“Polo tanto, o criterio determinante para dita identificación é a diferenza entre ofertas na 

expresión das unidades porcentuais de baixa respecto dos prezos unitarios, e non o porcentaxe de 

diferenza entre as propias ofertas . 

 

Deste xeito non se pode considerar incursa en presunción de temeridade ningunha oferta do 

procedemento considerando que o umbral da presunción de temeridade se atoparía no 27,78% . 

 

Procede pois, a xuízo deste informante a continuación do procedemento segundo o disposto 

nos pregos, non obstante a mesa co seu superior criterio decidirá .” 

 

A Mesa acordou que, existindo unha diferenza entre ofertas de 16,72 puntos inferior ó 

umbral de 20, procede avaliar as ofertas segundo os criterios previstos nos pregos dos que deriva o 

seguinte resultado: 

 

Criterio prezo  
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Baixa Puntuación 

CANPESA 24,5 85 

J. Sanjurjo 7,78 26,99 

 

Criterio fomento da contratación indefinida 

 

 
% Puntuación 

CANPESA 86,67 15,00 

J. Sanjurjo 24 4,15 

 

Da suma das puntuación de cada criterio sumáronse as puntuacións finais, nas que 

quedaron clasificadas as empresas licitadoras segundo o seguinte orde polo que se propuxo, en base 

ao establecido no artigo 150.2 da LCSP, elevar ao órgano de contratación a seguinte proposta de 

resolución:  

 

Clasificar aos licitadores admitidos atendendo ao seguinte orde froito da aplicación dos 

criterios automáticos de puntuación: 

 

CANPESA 100 

J. Sanjurjo 31,14 

 

Requirir á empresa CANPESA, para que, dentro do prazo de dez días hábiles, presente a 

documentación á que se refire o artigo 150.2 consonte cos efectos establecidos no 153.4 da Lei 

9/2017, de de novembro, de Contratos do Sector Público e que se recolle na cláusula décimo sétima 

do prego de cláusulas administrativas. 

 

Por resolución da Presidencia de data 19 de novembro de 2019, clasificouse aos licitadores 

presentados e acordouse requirir á empresa, para que, dentro do prazo de dez días hábiles, presentara 

a documentación á que se refiren os artigos 150.2 e 153.4 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 

Contratos do Sector Público e que se recolle na cláusula décimo sétima do prego de cláusulas 

administrativas. O día 20 de novembro de 2019, notificouse o requirimento á empresa. A empresa 

presentou o 4 de novembro de 2019 a documentación solicitada, en tempo e forma.  
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O órgano de contratación, que actúa en nome da Administración Pública da Deputación 

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

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

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

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

10 de marzo de 2011); nos restantes actos procedimentais o órgano competente será o Sr. 

Presidente da Deputación Provincial.” 

 

Polo que vai dito e en base ao mesmo, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o 

seguinte acordo: 

 

1º.- Adxudicar á empresa, Canteira do Penedo S.A. (CANPESA), a contratación da 

subministración de áridos a empregar en tratamentos superficiais executados polo Parque Móbil da 

Deputación de Lugo.  

 

2º.- A empresa adxudicataria comprométese a subministrar á Deputación de Lugo, áridos a 

empregar en tratamentos superficiais executados polo parque móbil por un prazo de dous anos e ata 

un importe máximo de 277.100,01 euros, aos que se engadirán 58.191,00 euros (21%) en concepto 

de IVE, o que ascende a un total de 335.291,01 euros; importe que se poderá incrementar nun 10% 

atendendo ás necesidades da administración contratante. Os prezos unitarios que rexerán a 

contratación serán os recollidos no prego de prescricións técnicas aplicándolles a baixa do 24,5% 

ofertada pola empresa. 

 

Tendo en conta a data prevista de inicio da subministración, en xaneiro de 2020, a 

distribución por anualidades é a seguinte:  

 

ANUALIDADE IMPORTE CON IVE INCLUÍDO 

2020 167.645,51 euros 

2021 167.645,50 euros 

TOTAL 335.291,01 euros 
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A Deputación adquire o compromiso, supeditado a dispoñibilidade orzamentaria e ao 

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

nos orzamentos das anualidades 2020 e 2021 as cantidades de 167.645,51 e 167.645,50 euros, na 

aplicación indicada. 

 

O presente contrato de gasto anticipado cumpre o establecido no artigo 117.2 da LCSP e na 

base 18ª de execución do Orzamento Xeral, debendo, segundo a Disposición Adicional 3ª da LCSP 

quedar a adxudicación sometida a condición suspensiva. 

 

Por tratarse dun gasto de carácter plurianual os devanditos gastos financiaranse conforme ao 

disposto no artigo 174 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 polo que se aproba o Texto Refundido da 

Lei de Facendas Locais. 

 

3º.- Son condicións especiais ás que se lles atribúe o carácter de obrigas contractuais 

esenciais aos efectos do art. 211.1.f), en cumprimento do previsto no art. 202, ambos da LCSP, e 

polo tanto terán esta condición as obrigas recollidas na cláusula 22.2 do PCAP. 

 

4º.- O contrato terá unha duración máxima de vixencia de dous anos, contados dende o día 

seguinte a subscrición da acta de inicio, prorrogables por outras dúas anualidades ate un máximo de 

catro anos (2+1+1).  

 

5º.- Publicar no sitio web de la Deputación de Lugo no menú servizos- perfil do contratante 

(http://www.deputacionlugo.org/ ou www.contrataciondelestado.es), e notificar aos interesados a 

adxudicación de acordo co previsto nos artigos 54 e 151 do LCSP. 

 

6º.- Instar, de conformidade co disposto no artigo 153 da LCSP, á formalización en 

documento administrativo da presente contratación na data que a Administración contratante sinale na 

notificación da adxudicación”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

http://www.deputacionlugo.org/
http://www.contrataciondelestado.es/
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6.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PROCEDEMENTO DE 

ADXUDICACIÓN E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES E DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DA 

SUBMINISTRACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA C60BF4 IMP (ASIMILABLE A 

ANTIGA ECR-2) PARA O PARQUE MÓBIL DESTA DEPUTACIÓN PROVINCIAL. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Aos efectos de aprobación do expediente de contratación da subministración de emulsión 

asfáltica C60BF4 IMP (asimilable á antiga ECR-2), consta no mesmo: 

 

Proposta de inicio de expediente de contratación con CSV: 

IV6R4PQ3DQHOXOMTYAP5E4P7GI. 

 

Prego de prescricións técnicas, con CSV: IV6R4PQ3ZLU4J6ZK2DWECFZHGQ. 

 

Informe de Intervención relativo á existencia e adecuación de crédito con CSV: 

IV6R427YH5U3VNHSAJNWB5C6CY. 

 

Prego de cláusulas administrativas particulares, con CSV: 

IV6R5WQSBM73JDXNWVNFAYCUKY. 

 

Informe xurídico firmado polo Asesor Técnico de Contratación, e conformado pola 

Secretaria Xeral, con CSV IV6R5WQTLEOP6SEP2L6AONYQEU. 

 

Á vista do exposto, remítese o expediente correspondente a dito contrato e proponse que, 

pola Xunta de Goberno, se adopten os seguintes acordos: 

 

Aprobar a contratación da subministración de emulsión asfáltica C60BF4 IMP (asimilable 

á antiga ECR-2), para a Deputación Provincial de Lugo, cunha duración inicial dun ano coa 

posibilidade dunha prórroga anual. 
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Aprobar o contido integro do expediente incluídos os pregos de cláusulas administrativas 

particulares e prescricións técnicas que rexerán na licitación do contrato sinalado no parágrafo 

anterior, nos que se conteñen, de acordo co establecido na norma, e o informado no expediente, os 

criterios de solvencia técnica e económica de xeito adecuado e proporcionado á natureza da 

prestación, así como os criterios de puntuación, que se recollen de maior a menor considerando a 

adecuación do criterio e a puntuación relativa outorgada a cada un deles para a selección da mellor 

oferta calidade- prezo, e a satisfacción das necesidades que motivaron o contrato; tendo a súa 

motivación na satisfacción do mandato de eficiencia no gasto público, e incorporar á contratación 

administrativa o obxectivo do efecto transversal mediante a incorporación dos aspectos socias 

como criterio de puntuación, así como a obtención de melloras na prestación a través das ofertas 

realizadas polos licitadores. 

 

Aprobar e dispoñer o procedemento de adxudicación, que é o procedemento aberto con 

pluralidade de criterios suxeito a regulación harmonizada, de conformidade co establecido no 

artigo 131 da LCSP e de acordo cos principios de igualdade, transparencia e libre competencia 

recollidos no artigo 132 da mesma Lei; considerando o carácter ordinario da súa aplicación, de 

conformidade co previsto na normativa; dispoñer a apertura do mesmo, mediante a inserción do 

correspondente anuncio no DOUE e no perfil do contratante da Deputación Provincial de Lugo 

(Xunta de Goberno), aloxado na Plataforma de Contratación do Sector Público 

(www.contrataciondelestado.es). 

 

Aprobar o gasto segundo o orzamento base de licitación deste contrato que ascende a 

786.500,00 euros. O orzamento base de licitación inclúe 136.500,00 euros en concepto de imposto 

sobre o valor engadido (IVE), na porcentaxe do 21%; importe que se engade aos 650.000,00 euros 

de base, de acordo co establecido no artigo 100.1 da LCSP, atendendo ao seguinte desglose:  

 

Anualidade 2020: 720.950,00 euros 

Anualidade 2021: 65.550,00 euros 

 

O procedemento contractual tramítase na modalidade de gasto anticipado, de conformidade 

co previsto no artigo 117.2 e a D. A. 3ª da LCSP, posto que a súa execución comezará no exercicio 

http://www.contrataciondelestado.es/
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económico 2020. A adxudicación queda sometida á condición suspensiva da efectiva consolidación 

dos recursos que financian esta contratación (D.A. 3ª da LCSP). 

 

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

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

no orzamento da anualidade 2020 e seguintes, a cantidade indicada, na aplicación orzamentaria 

correspondente”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DISTINTAS ENTIDADES E CONCELLOS. 

 

Proposta relativa á modificación ao convenio interadministrativo entre esta Deputación 

Provincial e o concello de O Valadouro, para a execución de fins comúns consistentes en: 

“Cerramento e cuberta de acceso dende colexio ata o polideportivo, adquisición de terreos 

lindeiros ao cemiterio municipal para a súa ampliación e equipamento centro de formación para 

homologar o módulo de agricultura ecolóxica”. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

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

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

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

“Cerramento e cuberta de acceso dende colexio ata o polideportivo, adquisición de terreos lindeiros 

ao cemiterio municipal para a súa ampliación e equipamento centro de formación para homologar o 

módulo de agricultura ecolóxica”, que dispón o seguinte: 

 

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

 

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

data 28/069/2019, prestou aprobación ao convenio interadministrativo entre a Excma. Deputación 

Provincial de Lugo e o Concello de O Valadouro coa finalidade común de colaborar para a 

execución de fins comúns consistentes en: “Cerramento e cuberta de acceso dende colexio ata o 

polideportivo, adquisición de terreos lindeiros ao cemiterio municipal para a súa ampliación e 

equipamento centro de formación para homologar o módulo de agricultura ecolóxica”. 

 

En data 05/07/2019 asinouse o convenio interadministrativo entre a Deputación Provincial 

de Lugo e o Concello de O Valadouro no que entre outros se recollía na cláusula terceira, relativa 

ás obrigas do Concello de O Valadouro: “(...) 

 

Executar os investimentos relacionados obxecto deste convenio, na data límite do 31 de 

decembro de 2019”. 

 

Don Edmundo Maseda Maseda, Alcalde do Concello de O Valadouro achega a Deputación 

de Lugo escrito debidamente asinado, de data 19/11/2019, a través do que manifesta “... por causas 

non imputables a este concello, entre elas falecemento dun dos titulares das parcelas previstas e a 

dificultade para atopar algún dos subministros previstos no equipamento do Centro de 

Formación...”, solicita unha prórroga para a execución dos investimentos ata o 31 de marzo de 

2020. 

 

Fundamentos de dereito: 

 

O artigo 111 do Real Decreto Lexislativo 781/86 de 18 de abril, do texto refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, sinala que “as Entidades Locais poderán 

concertar os contratos, pactos ou condicións que teñan por conveniente, sempre que non sexan 

contrarios ao interese público, ó ordenamento xurídico ou ós principios de boa administración, e 

deberán cumprilos a teor dos mesmos, sen prexuízo das prerrogativas establecidas, no seu caso, a 

favor de ditas Entidades”. 
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O artigo 47 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público, sinala 

a definición de convenios, establecendo que “son convenios os acordos con efectos xurídicos 

adoptados polas Administracións Públicas, os organismos públicos e entidades de dereito público 

vinculados ou dependentes ou as Universidades públicas entre si ou con suxeitos de dereito privado 

para un fin común. 

 

Os convenios non poderán ter por obxecto prestacións propias dos contratos. En tal caso, a 

súa natureza e réxime xurídico axustarase ao previsto na lexislación de contratos do sector público” 

 

(...) 

 

Este mesmo artigo 47 sinala os tipos de convenios, ao establecer “Os convenios que 

subscriban as Administracións Públicas, os organismos públicos e as entidades de dereito público 

vinculados ou dependentes e as universidades públicas, deberán corresponder a algún dos seguintes 

tipos: 

 

Convenios interadministrativos, asinados entre dúas ou mais Administracións públicas, ou 

ben entre dous ou mais organismos públicos ou entidades de dereito público vinculadas ou 

dependentes de distintas administracións públicas... (...).” 

 

En canto aos requisitos de validez e eficacia dos convenios, o artigo 48 da amentada Lei 

40/2015, establece “1. As Administracións Públicas poderán subscribir convenios con suxeito de 

dereito público e privado, sen que elo poida supoñer cesión de titularidade ou competencia; (...); 3. 

A subscrición de convenios deberá mellorar a eficiencia da xestión pública, facilitar a utilización 

conxunta de medios e servizos públicos, contribuír a realización de actividades de utilidade pública 

e cumprir coa lexislación de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira; (...); 5. Os 

convenios que inclúan compromisos financeiros deberán ser financeiramente sostibles, debendo 

quen os subscriban, ter capacidade para financiar os asumidos durante a vixencia do convenio; 6. 

As aportacións financeiras que se comprometan a facer os asinantes non poderán ser superiores aos 

gastos derivados da execución do convenio; (...); 8.- Os convenios perfecciónanse pola prestación 

do consentimento das partes. (...)” 
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En canto ao contido dos convenios, o artigo 49 de Lei 40/2015, concreta o contido dos 

mesmos, que se cumpre neste suposto. 

 

O capítulo VI da LRSP non se aplica ás encomendas de xestión, nen tampouco aos acordos 

de terminación convencional de procedementos administrativos. 

 

A relación de cooperación interadministrativa coa administración municipal como aparello 

técnico- administrativo manexado na proposta e o convenio analizado, ten cabida nos principios 

xerais de actuación e funcionamento do sector público, nas súas relacións, establecendo no art. 

3.1.k da Lai 40/2015, do 01 de outubro que “as administracións públicas, deberán respectar na súa 

actuación e relacións os principios de cooperación, colaboración e coordinación entre as 

Administracións Públicas”; ademais resulta coherente cos principios que rexen as relacións 

interadministrativas tal e como se prevé no artigo 140 da mesma Lei, citando no seu apartado 1.a) 

“lealdade institucional” e concretando no artigo 141, na súa letra d) que consecuentemente aquelas 

deberán ”Prestar, no ámbito propio, a asistencia activas que as outras administracións puideran 

recabar para o eficaz exercicio das súas competencias”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Na idea de potenciar a colaboración e cooperación entre as administracións públicas para a 

satisfacción dos intereses xerais nun sistema multinivel de poder público e por ende con intereses, 

obxectivos e fins comúns, a Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada 

en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración 

local, precisa no seu artigo 3.3 que “non se entenderán como o exercicio de novas competencias, 

(...), f) a colaboración entre administracións entendida como o traballo en común para solventar os 



 

30 
 

problemas comúns que poidan formularse alén do concreto reparto competencial entre os distintos 

sectores da acción pública de acordo co art. 193.2 da Lei 5/1997”– LALGA-, precepto este que 

regula a colaboración entre as administracións públicas autonómicas, e tamén o auxilio 

administrativo do art. 193.4 da LALGA conceptuado legalmente como o deber que teñen tódalas 

administracións de prestarlle apoio e asistencia activa as demais para que estas poidan exercer 

axeitadamente as súas competencias. 

 

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

disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, sinala:  

 

“A Deputación cooperará á efectividade dos servizos municipais, preferentemente dos 

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

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

 

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

económicas dos Municipios interesados 

 

Os servizos a que debe alcanzar a cooperación serán, en todo caso, os relacionados como 

mínimos no artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril 

 

(...) 

 

As formas de cooperación serán: (...) h) Subscrición de convenios administrativos; (...) 

 

O convenio implementa unha acción pública colaborativa, con mecanismos horizontais 

como unha manifestación da lóxica evolución do Estado prestacional ao Estado relacional, 

enfocado a desenvolver prestacións á cidadanía, mediante unha actuación adecuada e sumando 

esforzos administrativos, ben para acadar un resultado ou unha actividade.  

 

Ademais, estas determinacións cadran co previsto na Lei de desenvolvemento sustentable 

do medio rural (Lei 45/2007, do 13 de decembro), artigos 2, 3, 34 e concordantes sobre obxectivos, 
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definición do medio rural e financiamento polas administracións públicas das medidas de 

desenvolvemento do medio rural. 

 

Son fins propios e específicos da Provincia garantir os principios de solidariedade e 

equilibrio intermunicipais, no marco da política económica e social (art. 31.2 LBRL). De acordo co 

establecido no artigo 36 LBRL modificado pola LRSAL unha competencia propia da Deputación é 

“a cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na planificación no territorio 

provincial, de acordo coas competencias das demais Administracións Públicas neste ámbito”.  

 

No mesmo senso se pronuncia o artigo 109 da Lei de Administracións Local de Galicia, ao 

sinalar que “é competencia propia da Deputación, en calquera caso, en xeral, o fomento e a 

administración dos intereses peculiares da provincia”, subliñando que as competencias propias das 

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

polas lei das Comunidades Autónomas (artigo 36.1 LBRL na súa vixente redacción). Entre as 

competencias das Deputacións Provinciais, o artigo 36 da citada LBRL sinala: “(...), b) Asistencia e 

cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente os de menor capacidade 

económica e de xestión; (...), d) A cooperación no fomento do desenrolo económico e social e na 

planificación no territorio provincial, de acordo coas competencias das demais Administracións 

Públicas neste ámbito. (...)”. 

 

A cooperación da Deputación Provincial cos concellos atribúese directamente polo 

ordenamento xurídico como unha competencia propia (cooperación competencial), aínda así a súa 

formalización require o consentimento da outra parte (o concello) para evitar que por medio da 

técnica de cooperación se limite a autonomía e o libre exercicio das funcións municipais. 

 

O municipio de O Valadouro é unha entidade local básica con personalidade xurídica e 

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

calidade de vida dos cidadáns, promove actividades e presta servizos públicos que contribúen a 

satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal; exercendo as competencias que lle 

atribúe como propias o Art. 25 da LBRL, na súa vixente redacción, entre as que enumera “a) 

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

públicos, xestión residuos sólidos urbanos...; c) Abastecemento de auga potable a domicilio ...; d) 
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A infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade; (...); h) Información e promoción 

da actividade turística de interese e ámbito local; (...); l) Promoción do deporte e instalacións 

deportivas e de ocupación do tempo libre; k) cemiterios e actividades funerarias; m) promoción da 

cultura e equipamentos culturais (...) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

A Lei 8/1985 de 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación, regula na súa disposición 

adicional segunda “...As corporacións locais cooperarán coas Administracións educativas 

competentes, no marco do establecido pola lexislación vixente e, no seu caso, nos termos que 

acorden aquelas, na creación, construción e mantemento dos centros públicos docentes ...” 

 

A estes efectos, lembrar como a STC 41/2016, de 3 marzo, interpreta o artigo 25 da LBRL 

(reformado pola LRSAL), declarando que as Leis das comunidades autónomas poden atribuír 

competencias propias ao igual que outras leis estatais sectoriais. 

 

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

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

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

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

responsabilidade do Concello de O Valadouro tanto a obtención de autorizacións e licencias como 

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

actuacións sinaladas, tal e como se especifica no convenio interadministrativo obxecto deste 
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informe. Naturalmente cabe a execución directa das prestacións polo propio Concello, a través de 

medios propios non personificados, de acordo co previsto no artigo 30 da LCSP. 

 

Sinalar que o convenio interadministrativo se configura como unha relación xurídica 

bilateral voluntaria, na que concorren competencias e fins comúns a todas as entidades, tanto pola 

causa, como polos fins e mesmo o seu ámbito, entendendo que a colaboración horizontal inter-

administrativa contribúe eficazmente á satisfacción dun fin público compartido, colaboración 

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

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

horizontal (público– público), da lexislación xurídica xeral da Xunta de Galicia, e na actualidade 

asumido e regulado no artigo 31 da LCSP/2017 ao referirse ás potestades de auto organización e 

sistemas de cooperación vertical e horizontal. 

 

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

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

de colaboración e asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos concellos  sinalada no 

artigo 36 da Lei 7/85, de Bases de réxime local. 

 

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

resultado da cooperación. 

 

A presente modificación ao convenio, non lle é de aplicación a Lei de Contratos do Sector 

Público á vista do disposto no artigo 6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do Sector 

Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento e do 

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

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

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

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

 

Nestes supostos de colaboración entre administracións públicas, con contraprestacións 

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

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



 

34 
 

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

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

xullo, polo que se aproba o RXLS e demais normativa de concordante aplicación. A terse en conta 

para a CCAA de Galicia o artigo 2.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o 

Regulamento Xeral da Lei de subvencións de Galicia (Lei 9/2007), que aínda que non resulta  

aplicable ás EELL, pode tomarse como referencia. 

 

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

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

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

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

años adicionales o su extinción”. 

 

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

momento da súa sinatura, e en todo caso a súa vixencia concluirá no momento en que por parte da 

Deputación se proceda á aprobación e pagamento da conta xustificativa, que deberá efectuarse 

antes do 31-12-2020, data na que, salvo prórroga previamente acordada, se extinguirá o convenio 

por vencemento do prazo. 

 

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

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

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

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

sexta do convenio a modificación. 

 

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

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

ou prexudicar a terceiros. 

 

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

executar as actuacións incluídas o convenio sexa o 31 de marzo de 2020. 
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En canto ao órgano competente sinalar que segundo o artigo 59, apartado 18 do 

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

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

de Secretaría Xeral en funcións, de data 02 de novembro de 2018, (como consecuencia do acordo 

da conversión do acto administrativo adoptado en sesión plenaria do 26 de xuño de 2018 polo que 

se presta aprobación ao Regulamento orgánico publicado no BOP nº 170 do 26 de xullo de 2018) 

trátase dunha atribución que corresponde á Xunta de Goberno, atendendo ao importe económico do 

convenio. 

 

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

que se contempla nos artigos referidos, polo que se informa favorablemente . 

 

Por todo o exposto proponse: 

 

Que se aprobe a modificación ao convenio interadministrativo entre a Deputación 

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

de fins comúns consistentes en: “Cerramento e cuberta de acceso dende colexio ata o polideportivo, 

adquisición de terreos lindeiros ao cemiterio municipal para a súa ampliación e equipamento centro 

de formación para homologar o módulo de agricultura ecolóxica”, de tal xeito que a data para 

executar os investimentos quede fixada na data límite do 31 de marzo de 2020”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

8.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE GASTO REFERENTE A 

SERVIZOS E/ OU SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL NON INVENTARIABLE. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Aprobación das prestacións executadas, propias dun contrato administrativo, 

recoñecemento da obriga e pago das facturas emitidas por Limpergal, S.L., Povinet, S.C.V e Eulen, 

S.A., en execución da Resolución da Presidencia de data 3 de decembro de 2019. 
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Visto o informe de data 3/12/2019, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, xunto 

co expediente da súa razón, que na parte súa bastante sinala:  

 

“(…) 

 

Informe do servizo de contratación e fomento 

 

Asunto: Aprobación das prestacións executadas, propias dun contrato administrativo, 

recoñecemento da obriga e pago das facturas emitidas por Limpergal, S.L., Povinet, S.C.V e Eulen, 

S.A., en execución da Resolución da Presidencia de data 3 de decembro de 2019. 

 

Antecedentes 

 

Trasladouse dende a Intervención Provincial a este Servizo, facturas polo concepto e 

importe que de seguido se detallan: 

 

ACREEDOR 
Nº 

FACTURA 

DATA DA 

FACTURA 

REXISTRO DE FACTURAS 

IMPORTE CONCEPTO 
DATA NÚMERO 

LIMPERGAL, S.L. 64749/2019 31/05/2019 6/6/2019 2019/2007 4.287,13€ 

Mantemento de limpeza das instalacións do servizos 

audiovisuais da Deputación de Lugo (centro de produción de 

programas e escola de imaxe e son en Lugo) do mes de maio de 

2019. 

LIMPERGAL, S.L. 65285/2019 30/06/2019 04/07/2019 2019/2474 4.287,13€ 

Mantemento de limpeza das instalacións do servizos 

audiovisuais da Deputación de Lugo (centro de produción de 

programas e escola de imaxe e son en Lugo) do mes de xuño de 

2019. 

LIMPERGAL, S.L. 65828/2019 31/07/2019 6/08/2019 2019/2894 4.287,13€ 

Mantemento de limpeza das instalacións do servizos 

audiovisuais da Deputación de Lugo (centro de produción de 

programas e escola de imaxe e son en Lugo) do mes de xullo de 

2019. 

LIMPERGAL, S.L. 66372/2019 31/08/2019 19/09/2019 2019/3466 2.715,18€ 

Mantemento de limpeza das instalacións do servizos 

audiovisuais da Deputación de Lugo (centro de produción de 

programas e escola de imaxe e son en Lugo) do 1 ao 19 de 

agosto de 2019. 

LIMPERGAL, S.L. 65373/2019 30/06/2019 10/07/2019 2019/2541 208,54€ Mantemento limpeza escola de piragüismo de 23 a 30 xuño 2019 

LIMPERGAL, S.L. 65851/2019 31/07/2019 05/08/2019 2019/2878 782,04€ Mantemento limpeza escola de piragüismo xullo 2019 

LIMPERGAL, S.L. 66392/2019 31/08/2019 06/09/2019 2019/3319 495,29€ Mantemento limpeza escola de piragüismo de 1 a 19 agosto 2019 

LIMPERGAL, S.L. 65372/2019 30/06/2019 10/07/2019 2019/2539 2.905,63€ Mantemento limpeza pazo dos deportes de 23 a 30 xuño 2019 

LIMPERGAL, S.L. 65850/2019 31/07/2019 05/09/2019 2019/2877 10.896,13€ Mantemento limpeza pazo dos deportes xullo 2019 

LIMPERGAL, S.L. 66391/2019 31/08/2019 06/09/2019 2019/3363 6.900,88€ Mantemento limpeza pazo dos deportes de 1 a 19 agosto 2019 

POVINET, SCV FV19-0153 30/06/2019 10/07/2019 2019/2536 5.188,37€ Servizo limpeza Pazo Provincial do 23 ao 30 de xuño de 2019 

POVINET, SCV FV19-0158 31/07/2019 05/08/2019 2019/2875 19.456,38€ Servizo limpeza Pazo Provincial do 1 ao 31 de xullo de 2019 

POVINET, SCV FV19-0181 31/08/2019 02/10/2019 2019/3613 11.924,91€ Servizo limpeza Pazo Provincial do 1 ao 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355042 19/08/2019 26/08/2019 2019/3118 210,96€ 
Granxa Gaioso, polos servizos de limpeza prestados no período 

do 23 ao 30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355043 19/08/2019 26/08/2019 2019/3127 336,26€ 
Arquivo e Talleres, polos servizos de limpeza prestados no 

período do 23 ao 30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355044 19/08/2019 26/08/2019 2019/3117 80,47€ 
Parque móbil, polos servizos de limpeza prestados no período do 

23 ao 30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355045 19/08/2019 26/08/2019 2019/3110 164,85€ 
Inlugo polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 

30 de xuño de 2019 
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ACREEDOR 
Nº 

FACTURA 

DATA DA 

FACTURA 

REXISTRO DE FACTURAS 
IMPORTE CONCEPTO 

DATA NÚMERO 

EULEN, SA 3355046 19/08/2019 26/08/2019 2019/3130 157,82€ 
Centro de interpretación e cestería (Rato) polos servizos de 

limpeza prestados no período do 23 ao 30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355047 19/08/2019 26/08/2019 2019/3112 2.673,89€ 
Museo Provincial, polos servizos de limpeza prestados no 

período do 23 ao 30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355048 19/08/2019 26/08/2019 2019/3123 437,37€ 
Pazo de Tor, polos servizos de limpeza prestados no período do 

23 ao 30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355049 19/08/2019 26/08/2019 2019/3106 248,45€ 
Museo do Mar, polos servizos de limpeza prestados no período 

do 23 ao 30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355050 19/08/2019 26/08/2019 2019/3104 263,84€ 
Museo San Paio de Narla, polos servizos de limpeza prestados 

no período do 23 ao 30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3346146 31/07/2019 31/07/2019 2019/2798 1.640,14€ 
Granxa Gaioso, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 

2019 

EULEN, SA 3346141 31/07/2019 31/07/2019 2019/2802 1.260,97€ 
Arquivo e Talleres, polos servizos de limpeza prestados en xullo 

de 2019 

EULEN, SA 3346142 31/07/2019 31/07/2019 2019/2803 301,73€ 
Parque móbil, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 

2019 

EULEN, SA 3346143 31/07/2019 31/07/2019 2019/2805 618,18€ Inlugo polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346144 31/07/2019 31/07/2019 2019/2881 591,81€ 
Centro de interpretación e cestería (Rato) polos servizos de 

limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346145 31/07/2019 31/07/2019 2019/2797 10.027,11€ 
Museo Provincial, polos servizos de limpeza prestados en xullo 

de 2019 

EULEN, SA 3346140 31/07/2019 31/07/2019 2019/2799 791,10€ 
Pazo de Tor, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 

2019 

EULEN, SA 3346147 31/07/2019 31/07/2019 2019/2800 931,66€ 
Museo do Mar, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 

2019 

EULEN, SA 3346148 31/07/2019 31/07/2019 2019/2804 989,39€ 
Museo San Paio de Narla, polos servizos de limpeza prestados en 

xullo de 2019 

EULEN, SA 3355019 19/08/2019 26/08/2019 2019/3129 501,02€ 
Granxa Gaioso, polos servizos de limpeza prestados no período 

comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355020 19/08/2019 26/08/2019 2019/3125 798,60€ 
Arquivo e Talleres, polos servizos de limpeza prestados no 

período comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355021 19/08/2019 26/08/2019 2019/3119 191,10€ 
Parque móbil, polos servizos de limpeza prestados no período 

comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355022 19/08/2019 26/08/2019 2019/3105 391,51€ 
Inlugo polos servizos de limpeza prestados no período 

comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355023 19/08/2019 26/08/2019 2019/3124 374,81€ 

Centro de interpretación e cestería (Rato) polos servizos de 

limpeza prestados no período comprendido entre o 1 e o 19 de 

agosto de 2019 

EULEN, SA 3355024 19/08/2019 26/08/2019 2019/3114 6.350,50€ 
Museo Provincial, polos servizos de limpeza prestados no 

período comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355025 19/08/2019 26/08/2019 2019/3126 1.038,76€ 
Pazo de Tor, polos servizos de limpeza prestados no período 

comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355026 19/08/2019 26/08/2019 2019/3108 590,06€ 
Museo do Mar, polos servizos de limpeza prestados no período 

comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355027 19/08/2019 26/08/2019 2019/3120 626,61€ 
Museo San Paio de Narla, polos servizos de limpeza prestados 

no período comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

 

TOTAL 
106.923,71  

 

Xunto coa factura consta: 

 

As propia facturas con dilixencia do Servizo de Vixilancia e Portería, de que os servizos 

prestados están verificados, precisando o conforme coa cantidade e o prezo, e á súa vez, 

conformadas as devanditas facturas polo Presidente. 

 

Declaración responsable para cada unha das facturas, asinada en data polos respectivos 

representantes de Limpergal, S.L., EULEN, S.A. E POVINET, SCV, en modelo normalizado, de 

que as devanditas entidades teñen plena capacidade de obrar e dispoñen da habilitación profesional 

necesaria para realizar as prestacións, de que non se atopan incursas na prohibición de contratar, de 

estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de non ter 
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débedas con esta Deputación, e de atoparse de alta no Imposto de Actividades Económicas nunha 

actividade acorde ás prestacións desenvolvidas. 

 

Memorias xustificativas do Xefe da Unidade de Portería e Vixilancia, para cada unha das 

facturas relacionadas, nas que (cos datos de facturación e centro/dependencia propios para cada 

factura na súa respectiva memoria) se xustifica o incumprimento do procedemento xurídico 

administrativo 

 

Informe do Servizo de Contratación e Fomento de data 22/11/2019, no que se inclúe a 

solicitude de consignación orzamentaria. 

 

Resolución da Presidencia de data 3/12/2019, levantando o reparo de Intervención a dita 

factura, e os seus efectos suspensivos. 

 

Na proposta de decreto sobre discrepancias en relación co recoñecemento de obrigas do 

ano 2019 con notas de reparo do art. 216.2c) do TRLRFL, de data 28/11/2019, reflíctense os 

seguintes antecedentes: “(…) 

 

“Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de abrigas dos ano 2019, con nota de reparo do artigo 216. 2. c) 

do TRLRFL, por omisión de requisitos e trámites esenciais. 

 

O obxecto do presente informe refírese as facturas, da empresas: Povinet, S. C. V., Eulen, 

S. A. e Limpergal, S. L. "por servizos de limpeza en distintos Centros da Deputación do 23/06/19 

ao 19/08/19 (o centro de Audiovisuais dende o 01/05/19), que se detallan na relación contable n° 

Q/2019/124, que se achega, por importe de 106.923,71€.” 

 

Logo de ver as facturas debidamente conformadas, e informe do Xefe da Unidade de 

Portería e Vixiancia e do Servizo de Contratación e Fomento, que achegan cas facturas, e así como 

efectuada a comprobación por parte desta Intervención de que as mesmas non constan aprobadas na 

contabilidade Provincial. 
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A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4. 1.a) do R.D. 

128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime Xurídico dos Funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite o seguinte informe: 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral nas aplicacións que 

se indican na relación contable no Q/2019/124, que se acompaña, polo importe total de 106. 923,71 

euros. 

 

Segundo o artigo 214 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, (en adiante TRLRFL), a función interventora ten 

por obxecto entre outros, fiscalizar todos os actos das entidades locais que deán lugar ao 

recoñecemento e liquidación de abrigas e gastos de contido económico e os pagos que de aqueles 

se deriven, co fin de que a xestión se axuste as disposicións aplicables en cada caso. 

 

Polo exposto, e segundo os artigos 215 a 217 TRLRFL, artigos 14 e 15 do RD 424/2017, 

de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector 

Público Local, (en adiante RD 424/2017), e base no 36 de execución do orzamento, a que subscribe 

pon de manifesto nota de reparo de acordo co disposto no artigo 216. 2-c) do TRLRFL, con efectos 

suspensivos, por desconformidade na tramitación dos gastos que se reflicten nas facturas obxecto 

de informe, en canto supoñen gastos realizados sen os trámites de consignación orzamentaria 

previa, aínda que a teñen, sen fiscalización previa e omitir outros requisitos e trámites esenciais dos 

procedementos de contratación ao non ter cobertura como contrato menor por ser gastos periódicos 

e repetitivos de duración superior ao ano e por superar as contías do contrato menor, incumprindo o 

artigo 29. 8 e 118 da Lei 9/2017 do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, en 

consecuencia, falta procedemento de contratación e aplicación das regras contidas na citada 

normativa contractual, así como incumprimento da normativa orzamentaria por carecer da 

autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou liquidación da abriga, segundo os artigos 

184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 do 2 de abril, polo tanto incumprindo requisitos 

esenciais os efectos do artigo 216. 2-c) do TRLRFL, tal como recolle a base 36 de execución do 

orzamento 2019, considerando requisitos ou tramites esenciais os extremos a verificar en réxime de 

requisitos básicos e adicionais aprobados polo Pleno, en aplicación do artigo 13 do RD 424/2017. 
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Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 e 15 do Rd 424/2017, cando o órgano ao que afecte 

o reparo non este de acordo con este, plantexará ó Presidente da entidade local unha discrepancia 

no prazo de 15 días, esta deberá ser motivada, por escrito, con cita dos preceptos legais en que 

sustente o seu criterio. 

 

Resolta a discrepancia poderase continuar coa tramitación do expediente, deixando 

constancia en todo caso, da adecuación ao criterio fixado na resolución correspondente o, no seu 

caso, á motivación para a non aplicación dos criterios establecidos polo órgano de control. A 

resolución da discrepancia e indelegable, deberá recaer no prazo de 15 días, sendo executiva. 

 

Informase, por recomendación do Consello de Cantas, no relativo as consecuencias e 

responsabilidades das autoridades e persoal ao servizo das Administracións Públicas, que derivan 

da realización de gastos sen consignación orzamentaria e da vulneración total ou parcial do 

procedemento de contratación, a aplicación do disposto na Disposición Adicional 28 da Lei 9/2017, 

de 8 de novembro, de contratos do sector público e artigos 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de 

decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno. 

 

De acordo co artigo 218.3 do TRLRFL o órgano interventor remitirá anualmente ao 

Tribunal de Cantas todas as resolucións e acordos adoptados polo Presidente da Entidade Local e 

polo Pleno contrarios os reparos formulados.” 

 

Informe da unidade xestora relativo ao informe de intervención de data 26 de novembro de 

2019, sobre recoñecemento de obrigacións con nota de reparo do art. 216.2c) do TRLRFL. 

 

En relación coa facturación seguinte: 

 

ACREEDOR Nº FACTURA 
DATA DA 

FACTURA 

REXISTRO DE FACTURAS 
IMPORTE CONCEPTO 

DATA NÚMERO 

LIMPERGAL, S.L. 64749/2019 31/05/2019 06/06/2019 2019/2007 4.287,13 € 

Mantemento de limpeza das instalacións do servizos audiovisuais da Deputación de 

Lugo (centro de produción de programas e escola de imaxe e son en Lugo) do mes 
de maio de 2019. 

LIMPERGAL, S.L. 65285/2019 30/06/2019 04/07/2019 2019/2474 4.287,13 € 

Mantemento de limpeza das instalacións do servizos audiovisuais da Deputación de 

Lugo (centro de produción de programas e escola de imaxe e son en Lugo) do mes 

de xuño de 2019. 

LIMPERGAL, S.L. 65828/2019 31/07/2019 06/08/2019 2019/2894 4.287,13 € 

Mantemento de limpeza das instalacións do servizos audiovisuais da Deputación de 

Lugo (centro de produción de programas e escola de imaxe e son en Lugo) do mes 
de xullo de 2019. 
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ACREEDOR Nº FACTURA 
DATA DA 

FACTURA 

REXISTRO DE FACTURAS 
IMPORTE CONCEPTO 

DATA NÚMERO 

LIMPERGAL, S.L. 66372/2019 31/08/2019 19/09/2019 2019/3466 2.715,18 € 

Mantemento de limpeza das instalacións do servizos audiovisuais da Deputación de 

Lugo (centro de produción de programas e escola de imaxe e son en Lugo) do 1 ao 
19 de agosto de 2019. 

LIMPERGAL, S.L. 65373/2019 30/06/2019 10/07/2019 2019/2541 208,54 € Mantemento limpeza escola de piragüismo de 23 a 30 xuño 2019 

LIMPERGAL, S.L. 65851/2019 31/07/2019 05/08/2019 2019/2878 782,04 € Mantemento limpeza escola de piragüismo xullo 2019 

LIMPERGAL, S.L. 66392/2019 31/08/2019 06/09/2019 2019/3319 495,29 € Mantemento limpeza escola de piragüismo de 1 a 19 agosto 2019 

LIMPERGAL, S.L. 65372/2019 30/06/2019 10/07/2019 2019/2539 2.905,63 € Mantemento limpeza pazo dos deportes de 23 a 30 xuño 2019 

LIMPERGAL, S.L. 65850/2019 31/07/2019 05/09/2019 2019/2877 10.896,13 € Mantemento limpeza pazo dos deportes xullo 2019 

LIMPERGAL, S.L. 66391/2019 31/08/2019 06/09/2019 2019/3363 6.900,88 € Mantemento limpeza pazo dos deportes de 1 a 19 agosto 2019 

POVINET, SCV FV19-0153 30/06/2019 10/07/2019 2019/2536 5.188,37 € Servizo limpeza Pazo Provincial do 23 ao 30 de xuño de 2019 

POVINET, SCV FV19-0158 31/07/2019 05/08/2019 2019/2875 19.456,38 € Servizo limpeza Pazo Provincial do 1 ao 31 de xullo de 2019 

POVINET, SCV FV19-0181 31/08/2019 02/10/2019 2019/3613 11.924,91 € Servizo limpeza Pazo Provincial do 1 ao 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355042 19/08/2019 26/08/2019 2019/3118 210,96 € 
Granxa Gaioso, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 30 de xuño 

de 2019 

EULEN, SA 3355043 19/08/2019 26/08/2019 2019/3127 336,26 € 
Arquivo e Talleres, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 30 de 
xuño de 2019 

EULEN, SA 3355044 19/08/2019 26/08/2019 2019/3117 80,47 € 
Parque móbil, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 30 de xuño 

de 2019 

EULEN, SA 3355045 19/08/2019 26/08/2019 2019/3110 164,85 € Inlugo polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355046 19/08/2019 26/08/2019 2019/3130 157,82 € 
Centro de interpretación e cestería (Rato) polos servizos de limpeza prestados no 

período do 23 ao 30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355047 19/08/2019 26/08/2019 2019/3112 2.673,89 € 
Museo Provincial, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 30 de 

xuño de 2019 

EULEN, SA 3355048 19/08/2019 26/08/2019 2019/3123 437,37 € 
Pazo de Tor, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 30 de xuño de 
2019 

EULEN, SA 3355049 19/08/2019 26/08/2019 2019/3106 248,45 € 
Museo do Mar, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 30 de xuño 

de 2019 

EULEN, SA 3355050 19/08/2019 26/08/2019 2019/3104 263,84 € 
Museo San Paio de Narla, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 

30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3346146 31/07/2019 31/07/2019 2019/2798 1.640,14 € Granxa Gaioso, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346141 31/07/2019 31/07/2019 2019/2802 1.260,97 € Arquivo e Talleres, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346142 31/07/2019 31/07/2019 2019/2803 301,73 € Parque móbil, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346143 31/07/2019 31/07/2019 2019/2805 618,18 € Inlugo polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346144 31/07/2019 31/07/2019 2019/2881 591,81 € 
Centro de interpretación e cestería (Rato) polos servizos de limpeza prestados en 

xullo de 2019 

EULEN, SA 3346145 31/07/2019 31/07/2019 2019/2797 10.027,11 € Museo Provincial, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346140 31/07/2019 31/07/2019 2019/2799 791,10 € Pazo de Tor, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346147 31/07/2019 31/07/2019 2019/2800 931,66 € Museo do Mar, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346148 31/07/2019 31/07/2019 2019/2804 989,39 € Museo San Paio de Narla, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3355019 19/08/2019 26/08/2019 2019/3129 501,02 € 
Granxa Gaioso, polos servizos de limpeza prestados no período comprendido entre o 

1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355020 19/08/2019 26/08/2019 2019/3125 798,60 € 
Arquivo e Talleres, polos servizos de limpeza prestados no período comprendido 
entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355021 19/08/2019 26/08/2019 2019/3119 191,10 € 
Parque móbil, polos servizos de limpeza prestados no período comprendido entre o 1 

e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355022 19/08/2019 26/08/2019 2019/3105 391,51 € 
Inlugo polos servizos de limpeza prestados no período comprendido entre o 1 e o 19 

de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355023 19/08/2019 26/08/2019 2019/3124 374,81 € 
Centro de interpretación e cestería (Rato) polos servizos de limpeza prestados no 

período comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355024 19/08/2019 26/08/2019 2019/3114 6.350,50 € 
Museo Provincial, polos servizos de limpeza prestados no período comprendido 
entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355025 19/08/2019 26/08/2019 2019/3126 1.038,76 € 
Pazo de Tor, polos servizos de limpeza prestados no período comprendido entre o 1 

e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355026 19/08/2019 26/08/2019 2019/3108 590,06 € 
Museo do Mar, polos servizos de limpeza prestados no período comprendido entre o 

1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355027 19/08/2019 26/08/2019 2019/3120 626,61 € 
Museo San Paio de Narla, polos servizos de limpeza prestados no período 

comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

TOTAL 106.923,71 
 

 

Procede informar: 

 

1º.- Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de 

data 26 de novembro de 2019. 
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2º.- Non obstante os motivos polos cales se realizaron as prestacións/ subministracións son 

os seguintes: 

 

Tendo en conta o remate do contrato de limpeza existente, e estar en trámite no servizo de 

Contratación desta Deputación o novo contrato de prestación do servizo de limpeza desta 

Deputación, e para que os citados centros puideran continuar con normalidade co seu 

funcionamento, foi necesario que, por parte da empresa, continúase coa súa realización. 

 

O período de realización do aludido servizo foi entre o 23 de xuño e o 19 de agosto de 

2019. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 106.923,71€ euros (IVE incluído).  

 

Garantías: Por ser o servizo necesario para o funcionamento do centro, e existir a 

conformidade do responsable da execución do mesmo, non procede a exixencia de garantía.. 

 

A valoración corresponde ás estritamente necesarias para a prestación do servizo, e os 

prezos aplicados son os habituais do mercado. 

 

A unidade administrativa, ao ser un gasto de imputación ao orzamento do exercicio do ano 

2019, informa de que non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en 

relación coas restantes necesidades e atención da partida durante todo o ano en curso. 

 

(…)” 

 

Consideracións 

 

No citado informe deste Servizo de data 22/11/2019 explicítanse as distintas circunstancias 

producidas na tramitación dos expedientes de contratación por lotes dos servizos de limpeza dos 

distintos edificios e dependencias da Excma. Deputación Provincial de Lugo e que motivaron o 

retraso na resolución da devandita contratación, de modo que dirimido o reparo, o recoñecemento 
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da obriga facturada debería tramitarse por este procedemento específico, establecido nas bases de 

execución do orzamento para situacións ou eventualidades, como a que nos ocupa. 

 

Xa que existe unha prestación que resulta necesaria, debe existir unha correlativa 

compensación da administración que a recibe. 

 

Por outra parte, doutrinal e xurisprudencialmente, vense aplicando como fonte de 

obrigacións a doutrina do enriquecemento inxusto, que tería fundamento no propio artigo 1096 do 

Código Civil, que alude a que aquelas xorden entre outras dos contratos, pero tamén dos 

“cuasicontratos”, que se regulan no artigo 1887 do C.C., así como dos feitos lícitos e voluntarios 

dos que resulta unha obriga do seu autor para con un terceiro e as veces unha obriga recíproca 

entres os interesados. 

 

Dun xeito máis específico, a doutrina do enriquecemento inxusto aplícase en materia 

contractual en supostos de prestacións realizadas en contratos non perfeccionados ou máis 

semellantes aos supostos analizados, isto é, derivadas aquelas de contratos cuxo prazo de duración 

rematou manténdose a prestación por necesidades contrastadas (cítanse a título de exemplo a STS 

de 30-10-1989, RJ 1989, 7396; máis tamén outra máis recente como a sentencia 203/2011 do 3 de 

marzo do TSXG, JUR/2011/156734). 

 

Para a aplicación desta figura do enriquecemento inxusto esíxese a existencia dunha 

vantaxe para a administración, como a entrega dunha cousa ou a recepción dun servizo; esta 

vantaxe debe aportar unha utilidade real aos intereses públicos xestionados pola entidade, debendo 

existir algún tipo de recoñecemento por parte da administración, para evitar iniciativas particulares 

fraudulentas; ao mesmo tempo un empobrecemento do terceiro, que pretende a satisfacción ou 

contraprestación recíproca, que se manifesta, en supostos como o que nos ocupa, na efectiva 

realización dunha subministración ou prestación dun servizo. 

 

A estes efectos, subliñamos que consta a prestación recibida polo ente provincial, e os 

motivos polos que se sostivo a dita prestación do servizo en informe de 28 de novembro de 2019: 
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“Tendo en conta o remate do contrato de limpeza existente, e estar en trámite no servizo de 

Contratación desta Deputación o novo contrato de prestación do servizo de limpeza desta 

Deputación, e para que os citados centros puideran continuar con normalidade co seu 

funcionamento, foi necesario que, por parte da empresa, continúase coa súa realización”. 

 

As facturas relacionadas neste informe son obxecto de tramitación por analoxía, co 

establecido na Base de Execución Nº 20 do Orzamento desta Deputación para o ano 2019, coas 

mesmas condicións económicas e prestacións que no último contrato. 

 

A competencia para a súa aprobación corresponderá á Xunta de Goberno dentro da 

Deputación Provincial (segundo se expresa no apartado sexto das consideracións deste informe), 

unha vez salvado o reparo suspensivo da Intervención Provincial formulado consonte ao 

establecido no artigo 216.2.c do TRLRFL, en aplicación do artigo 217.1 do mesmo texto legal. 

 

No informe 4/2016 da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de 30/06/2016 

chega a salientarse a prevalencia do interese xeral que rexe na contratación pública ata o punto de 

que o artigo 38 do TRLCSP permite o mantemento da vixencia dun contrato nulo, cando se dean 

razóns de interese xeral; en efecto o artigo 38.2 do TRLCSP permite que o órgano competente para 

declarar a nulidade, malia concorrer causas, non a declare e acorde o mantemento dos efectos do 

contrato se atendendo a circunstancias excepcionais que concorran, considera que existen razóns 

imperiosas de interese xeral que o esixan. Na actualidade a referencia debe entenderse efectuada ao 

artigo 42.3 da LCSP. 

 

Consciente o poder lexislativo das inconveniencias que xorden nas tramitacións 

administrativas de procedementos de adxudicación de contratos, implementa unha proposta 

lexislativa de salvagardar as prestacións naqueles supostos en que vencera o contrato anterior sen 

ter formalizado o novo contrato que garanta a continuidade das prestacións (…); pode verse o art. 

29.4 da Lei 9/2017, do 8 de novembro. 

 

En calquera caso, o Servizo de Contratación e Fomento é alleo ás decisións efectivas de 

que se prestasen os servizos, aínda que se estiman necesarias. 
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Tendo en conta que as facturas a aprobar superan os límites do contrato menor, e que se 

trata de prestacións previsibles e con continuidade no tempo, unido a que os servizos que as 

facturas reflicte se corresponden con procedementos de licitación xa adxudicados.  

 

Por outra banda: 

 

Na base Nº 10 “Recoñecemento e liquidación de obrigas” das de Execución do Orzamento 

para o 2019, recóllese como regra xeral que o recoñecemento das obrigas, unha vez adoptado o 

compromiso de gasto, corresponderá ó Presidente ou Órgano en quen delegue. 

 

E na base Nº 11 “Ordenación de Pagamentos”, sinálase que a ordenación de pagamentos 

daquelas obrigas previamente recoñecidas corresponderá ó Presidente ou Órgano en quen delegue. 

 

No caso que nos ocupa, nin o recoñecemento das obrigas nin a ordenación dos pagamentos 

lle corresponderían ó Presidente, xa que non se realizaron os trámites previos necesarios amentados 

polas Bases Nº 10 e Nº 11. Polo tanto, o órgano competente para a aprobación é a Xunta de 

Goberno. 

 

Neste senso, o Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, publicado no 

B.O.P. de Lugo Nº 056 do 10 de marzo de 2011, establece no artigo 59 as atribucións da Xunta de 

Goberno: 

 

“Correspóndelle á Xunta de Goberno: 

 

A asistencia ao Presidente/a no exercicio das súas atribucións. 

As seguintes atribucións, delegadas do Presidente/a e do Pleno: 

 

(…) 

 

8. Adxudicar todos os contratos de obras, servizos, subministracións e xestión de servizos 

públicos, especiais e privados, de contía superior á determinada para contratos menores e cuxa 

competencia non estea reservada ao Pleno da Corporación. 
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(…) 

 

12. A competencia sobre contratos alcanzará a aprobación do gasto, a interpretación, 

modificación, suspensión e a súa resolución, agás cando se trate de indemnizacións cuxa 

competencia lle corresponderá ao órgano orixinariamente competente. 

 

(…).” 

 

Conclusión 

 

Por todo o exposto, coas matizacións e consideracións formuladas ao longo deste informe, 

existindo consignación orzamentaria axeitada e suficiente consonte co informe de intervención 

invocado, para facer fronte ao gasto proposto, tratándose de gastos realizados no exercicio 

orzamentario de 2019, e xustificados por analoxía os requisitos fixados na Base 20 das BEO de 

aplicación, poderase tomar acordo pola Xunta de Goberno, de aprobación das prestacións 

executadas propias dun contrato administrativo de servizos, o recoñecemento da obriga e o 

pagamento das seguintes facturas: 

 

ACREEDOR Nº FACTURA 
DATA DA 

FACTURA 

REXISTRO DE FACTURAS 
IMPORTE CONCEPTO 

DATA NÚMERO 

LIMPERGAL, S.L. 64749/2019 31/05/2019 6/6/2019 2019/2007 4.287,13€ 
Mantemento de limpeza das instalacións do servizos audiovisuais da 
Deputación de Lugo (centro de produción de programas e escola de imaxe 

e son en Lugo) do mes de maio de 2019. 

LIMPERGAL, S.L. 65285/2019 30/06/2019 04/07/2019 2019/2474 4.287,13€ 

Mantemento de limpeza das instalacións do servizos audiovisuais da 

Deputación de Lugo (centro de produción de programas e escola de imaxe 
e son en Lugo) do mes de xuño de 2019. 

LIMPERGAL, S.L. 65828/2019 31/07/2019 6/08/2019 2019/2894 4.287,13€ 

Mantemento de limpeza das instalacións do servizos audiovisuais da 

Deputación de Lugo (centro de produción de programas e escola de imaxe 
e son en Lugo) do mes de xullo de 2019. 

LIMPERGAL, S.L. 66372/2019 31/08/2019 19/09/2019 2019/3466 2.715,18€ 

Mantemento de limpeza das instalacións do servizos audiovisuais da 

Deputación de Lugo (centro de produción de programas e escola de imaxe 

e son en Lugo) do 1 ao 19 de agosto de 2019. 

LIMPERGAL, S.L. 65373/2019 30/06/2019 10/07/2019 2019/2541 208,54€ Mantemento limpeza escola de piragüismo de 23 a 30 xuño 2019 

LIMPERGAL, S.L. 65851/2019 31/07/2019 05/08/2019 2019/2878 782,04€ Mantemento limpeza escola de piragüismo xullo 2019 

LIMPERGAL, S.L. 66392/2019 31/08/2019 06/09/2019 2019/3319 495,29€ Mantemento limpeza escola de piragüismo de 1 a 19 agosto 2019 

LIMPERGAL, S.L. 65372/2019 30/06/2019 10/07/2019 2019/2539 2.905,63€ Mantemento limpeza pazo dos deportes de 23 a 30 xuño 2019 

LIMPERGAL, S.L. 65850/2019 31/07/2019 05/09/2019 2019/2877 10.896,13€ Mantemento limpeza pazo dos deportes xullo 2019 

LIMPERGAL, S.L. 66391/2019 31/08/2019 06/09/2019 2019/3363 6.900,88€ Mantemento limpeza pazo dos deportes de 1 a 19 agosto 2019 

POVINET, SCV FV19-0153 30/06/2019 10/07/2019 2019/2536 5.188,37€ Servizo limpeza Pazo Provincial do 23 ao 30 de xuño de 2019 

POVINET, SCV FV19-0158 31/07/2019 05/08/2019 2019/2875 19.456,38€ Servizo limpeza Pazo Provincial do 1 ao 31 de xullo de 2019 

POVINET, SCV FV19-0181 31/08/2019 02/10/2019 2019/3613 11.924,91€ Servizo limpeza Pazo Provincial do 1 ao 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355042 19/08/2019 26/08/2019 2019/3118 210,96€ 
Granxa Gaioso, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 
30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355043 19/08/2019 26/08/2019 2019/3127 336,26€ 
Arquivo e Talleres, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 

ao 30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355044 19/08/2019 26/08/2019 2019/3117 80,47€ 
Parque móbil, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 30 
de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355045 19/08/2019 26/08/2019 2019/3110 164,85€ 
Inlugo polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 30 de 

xuño de 2019 

EULEN, SA 3355046 19/08/2019 26/08/2019 2019/3130 157,82€ 
Centro de interpretación e cestería (Rato) polos servizos de limpeza 

prestados no período do 23 ao 30 de xuño de 2019 
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ACREEDOR Nº FACTURA 
DATA DA 
FACTURA 

REXISTRO DE FACTURAS 
IMPORTE CONCEPTO 

DATA NÚMERO 

EULEN, SA 3355047 19/08/2019 26/08/2019 2019/3112 2.673,89€ 
Museo Provincial, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 

ao 30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355048 19/08/2019 26/08/2019 2019/3123 437,37€ 
Pazo de Tor, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 30 

de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355049 19/08/2019 26/08/2019 2019/3106 248,45€ 
Museo do Mar, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 
30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355050 19/08/2019 26/08/2019 2019/3104 263,84€ 
Museo San Paio de Narla, polos servizos de limpeza prestados no período 

do 23 ao 30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3346146 31/07/2019 31/07/2019 2019/2798 1.640,14€ Granxa Gaioso, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346141 31/07/2019 31/07/2019 2019/2802 1.260,97€ Arquivo e Talleres, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346142 31/07/2019 31/07/2019 2019/2803 301,73€ Parque móbil, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346143 31/07/2019 31/07/2019 2019/2805 618,18€ Inlugo polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346144 31/07/2019 31/07/2019 2019/2881 591,81€ 
Centro de interpretación e cestería (Rato) polos servizos de limpeza 
prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346145 31/07/2019 31/07/2019 2019/2797 10.027,11€ Museo Provincial, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346140 31/07/2019 31/07/2019 2019/2799 791,10€ Pazo de Tor, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346147 31/07/2019 31/07/2019 2019/2800 931,66€ Museo do Mar, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346148 31/07/2019 31/07/2019 2019/2804 989,39€ 
Museo San Paio de Narla, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 

2019 

EULEN, SA 3355019 19/08/2019 26/08/2019 2019/3129 501,02€ 
Granxa Gaioso, polos servizos de limpeza prestados no período 

comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355020 19/08/2019 26/08/2019 2019/3125 798,60€ 
Arquivo e Talleres, polos servizos de limpeza prestados no período 

comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355021 19/08/2019 26/08/2019 2019/3119 191,10€ 
Parque móbil, polos servizos de limpeza prestados no período 

comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355022 19/08/2019 26/08/2019 2019/3105 391,51€ 
Inlugo polos servizos de limpeza prestados no período comprendido entre 
o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355023 19/08/2019 26/08/2019 2019/3124 374,81€ 
Centro de interpretación e cestería (Rato) polos servizos de limpeza 

prestados no período comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355024 19/08/2019 26/08/2019 2019/3114 6.350,50€ 
Museo Provincial, polos servizos de limpeza prestados no período 
comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355025 19/08/2019 26/08/2019 2019/3126 1.038,76€ 
Pazo de Tor, polos servizos de limpeza prestados no período comprendido 

entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355026 19/08/2019 26/08/2019 2019/3108 590,06€ 
Museo do Mar, polos servizos de limpeza prestados no período 

comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355027 19/08/2019 26/08/2019 2019/3120 626,61€ 
Museo San Paio de Narla, polos servizos de limpeza prestados no período 

comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

TOTAL 106.923,71  

 

Por canto antecede, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 

 

Aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de servizos, 

recoñecer a obriga e o pagamento das seguintes facturas: 

 

ACREEDOR 
Nº 

FACTURA 
DATA DA 
FACTURA 

REXISTRO DE FACTURAS 
IMPORTE CONCEPTO 

DATA NÚMERO 

LIMPERGAL, S.L. 64749/2019 31/05/2019 6/6/2019 2019/2007 4.287,13€ 

Mantemento de limpeza das instalacións do servizos audiovisuais da 

Deputación de Lugo (centro de produción de programas e escola de imaxe e 

son en Lugo) do mes de maio de 2019. 

LIMPERGAL, S.L. 65285/2019 30/06/2019 04/07/2019 2019/2474 4.287,13€ 
Mantemento de limpeza das instalacións do servizos audiovisuais da 
Deputación de Lugo (centro de produción de programas e escola de imaxe e 

son en Lugo) do mes de xuño de 2019. 

LIMPERGAL, S.L. 65828/2019 31/07/2019 6/08/2019 2019/2894 4.287,13€ 

Mantemento de limpeza das instalacións do servizos audiovisuais da 

Deputación de Lugo (centro de produción de programas e escola de imaxe e 
son en Lugo) do mes de xullo de 2019. 

LIMPERGAL, S.L. 66372/2019 31/08/2019 19/09/2019 2019/3466 2.715,18€ 

Mantemento de limpeza das instalacións do servizos audiovisuais da 

Deputación de Lugo (centro de produción de programas e escola de imaxe e 

son en Lugo) do 1 ao 19 de agosto de 2019. 

LIMPERGAL, S.L. 65373/2019 30/06/2019 10/07/2019 2019/2541 208,54€ Mantemento limpeza escola de piragüismo de 23 a 30 xuño 2019 

LIMPERGAL, S.L. 65851/2019 31/07/2019 05/08/2019 2019/2878 782,04€ Mantemento limpeza escola de piragüismo xullo 2019 

LIMPERGAL, S.L. 66392/2019 31/08/2019 06/09/2019 2019/3319 495,29€ Mantemento limpeza escola de piragüismo de 1 a 19 agosto 2019 

LIMPERGAL, S.L. 65372/2019 30/06/2019 10/07/2019 2019/2539 2.905,63€ Mantemento limpeza pazo dos deportes de 23 a 30 xuño 2019 

LIMPERGAL, S.L. 65850/2019 31/07/2019 05/09/2019 2019/2877 10.896,13€ Mantemento limpeza pazo dos deportes xullo 2019 

LIMPERGAL, S.L. 66391/2019 31/08/2019 06/09/2019 2019/3363 6.900,88€ Mantemento limpeza pazo dos deportes de 1 a 19 agosto 2019 

POVINET, SCV FV19-0153 30/06/2019 10/07/2019 2019/2536 5.188,37€ Servizo limpeza Pazo Provincial do 23 ao 30 de xuño de 2019 

POVINET, SCV FV19-0158 31/07/2019 05/08/2019 2019/2875 19.456,38€ Servizo limpeza Pazo Provincial do 1 ao 31 de xullo de 2019 
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ACREEDOR 
Nº 

FACTURA 

DATA DA 

FACTURA 

REXISTRO DE FACTURAS 

IMPORTE CONCEPTO 
DATA NÚMERO 

POVINET, SCV FV19-0181 31/08/2019 02/10/2019 2019/3613 11.924,91€ Servizo limpeza Pazo Provincial do 1 ao 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355042 19/08/2019 26/08/2019 2019/3118 210,96€ 
Granxa Gaioso, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 30 
de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355043 19/08/2019 26/08/2019 2019/3127 336,26€ 
Arquivo e Talleres, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 

30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355044 19/08/2019 26/08/2019 2019/3117 80,47€ 
Parque móbil, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 30 de 
xuño de 2019 

EULEN, SA 3355045 19/08/2019 26/08/2019 2019/3110 164,85€ 
Inlugo polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 30 de xuño 

de 2019 

EULEN, SA 3355046 19/08/2019 26/08/2019 2019/3130 157,82€ 
Centro de interpretación e cestería (Rato) polos servizos de limpeza prestados 

no período do 23 ao 30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355047 19/08/2019 26/08/2019 2019/3112 2.673,89€ 
Museo Provincial, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 

30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355048 19/08/2019 26/08/2019 2019/3123 437,37€ 
Pazo de Tor, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 30 de 

xuño de 2019 

EULEN, SA 3355049 19/08/2019 26/08/2019 2019/3106 248,45€ 
Museo do Mar, polos servizos de limpeza prestados no período do 23 ao 30 
de xuño de 2019 

EULEN, SA 3355050 19/08/2019 26/08/2019 2019/3104 263,84€ 
Museo San Paio de Narla, polos servizos de limpeza prestados no período do 

23 ao 30 de xuño de 2019 

EULEN, SA 3346146 31/07/2019 31/07/2019 2019/2798 1.640,14€ Granxa Gaioso, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346141 31/07/2019 31/07/2019 2019/2802 1.260,97€ Arquivo e Talleres, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346142 31/07/2019 31/07/2019 2019/2803 301,73€ Parque móbil, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346143 31/07/2019 31/07/2019 2019/2805 618,18€ Inlugo polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346144 31/07/2019 31/07/2019 2019/2881 591,81€ 
Centro de interpretación e cestería (Rato) polos servizos de limpeza prestados 
en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346145 31/07/2019 31/07/2019 2019/2797 10.027,11€ Museo Provincial, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346140 31/07/2019 31/07/2019 2019/2799 791,10€ Pazo de Tor, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 2019 

EULEN, SA 3346147 31/07/2019 31/07/2019 2019/2800 931,66€ Museo do Mar, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 201 

EULEN, SA 3346148 31/07/2019 31/07/2019 2019/2804 989,39€ 
Museo San Paio de Narla, polos servizos de limpeza prestados en xullo de 
2019 

EULEN, SA 3355019 19/08/2019 26/08/2019 2019/3129 501,02€ 
Granxa Gaioso, polos servizos de limpeza prestados no período comprendido 

entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355020 19/08/2019 26/08/2019 2019/3125 798,60€ 
Arquivo e Talleres, polos servizos de limpeza prestados no período 
comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355021 19/08/2019 26/08/2019 2019/3119 191,10€ 
Parque móbil, polos servizos de limpeza prestados no período comprendido 

entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355022 19/08/2019 26/08/2019 2019/3105 391,51€ 
Inlugo polos servizos de limpeza prestados no período comprendido entre o 1 

e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355023 19/08/2019 26/08/2019 2019/3124 374,81€ 
Centro de interpretación e cestería (Rato) polos servizos de limpeza prestados 

no período comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355024 19/08/2019 26/08/2019 2019/3114 6.350,50€ 
Museo Provincial, polos servizos de limpeza prestados no período 

comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355025 19/08/2019 26/08/2019 2019/3126 1.038,76€ 
Pazo de Tor, polos servizos de limpeza prestados no período comprendido 
entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355026 19/08/2019 26/08/2019 2019/3108 590,06€ 
Museo do Mar, polos servizos de limpeza prestados no período comprendido 

entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

EULEN, SA 3355027 19/08/2019 26/08/2019 2019/3120 626,61€ 
Museo San Paio de Narla, polos servizos de limpeza prestados no período 
comprendido entre o 1 e o 19 de agosto de 2019 

 

TOTAL 106.923,71 
 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

9.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA CONVOCATORIA E 

BASES DA MEDIDA 8.2.3.1. FORMACIÓN PARA O EMPRENDEMENTO E 

PROMOCIÓN DA CULTURA EMPRENDEDORA. “PROGRAMA PRENDE”. BOTA 

RAÍCES NO RURAL. 
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Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado da Área de Promoción Económica e 

Social, do seguinte teor:  

 

Con data 13 de maio de 2019 ten entrada no rexistro da Deputación de Lugo as catro 

Resolucións da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, pola que se resolve a 

concesión directa de subvencións solicitadas o amparo da convocatoria do Real decreto 1234/2018, 

do 5 de outubro de 2018, polas que se concede as seguintes subvencións polo importe reflectido no 

cadro: 

 

Denominación Medida Nº Expediente Orzamento  Subvención 

Tu empleo Social en el Rural 8.2.3.3 349-281338 19.869,30 € 18.257,90 € 

Tu empleo en el Rural 8.2.3.4 349-281342 19.869,30 € 18.257,90 € 

Gente joven en el rural 8.2.4.2 349-281343 176.580,00 € 162.259,36 € 

Generate tu empleo en el rural 8.2.3.1 349-290455 78.825,48 € 72.432,73 € 

TOTAL 295.144,08 € 271.207,89 € 

 

Con data 24 de maio de 2019,apróbase en Xunta de Goberno a aceptación das subvención 

para a posta en marcha do programa que consta de 4 Medidas, detalladas no punto anterior. 

 

A finalidade destas axudas e incentivar os proxectos que aumenten a empregabilidade e o 

emprendemento das persoas mozas maiores de 16 anos e menores de 30 non ocupadas e non 

integradas nos sistemas de educación ou formación independente do seu nivel formativo e que 

estén inscritas no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil en concellos que non formen 

parte dunha gran área urbana, e que teñan saldo gráfico negativo na ultima década.  

 

Para fomentar a participación deseñouse un Plan de Marketing e de Comunicación onde 

recolle as catro medidas baixo a denominación de Programa Prende ! Bota raíces no rural. 

 

A vista das necesidades detectadas nos concellos da provincia participantes, e as obrigas 

detalladas na Orde Reguladora do programa R.D 1234/2018 de 5 de outubro de 2018, elabóranse as 

bases para que os mozos e mozas da provincia que cumpran os requisitos establecidos na mesma 
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poidan concorrer a Medida 8.2.3.1 Formación para o emprendemento e promoción da cultura 

emprendedora. Prende! Bota Raices No Rural. 

 

O orzamento consta da seguinte distribución orzamentaria aprobada en Xunta de Goberno 

de 24 de maio de 2019. 

 

 Anualidades   

Orzamento 2019 2020 2021 Subv. 
Fondos 

Propios 

78.825,48 € 15.765,10 € 39.412,74 € 23.647,64 € 72.432,73 € 6.392,75 € 

Aplicación 

Orzamentaria 

2019 2020 2021 Subvención 
Fondos 

propios 

Subv. F. Propios Subv. F. Propios Subv. F. Propios   

2410.470 

11.792,34 € 1.040,76€ 29.480,83 € 2.601,91€ 17.688,49 € 1.561,15€   

12.833,10 € 32.082,74 € 19.249,64 € 58.961,66 € 5.203,82€ 

2410.481 

Subv. F. Propios Subv. F. Propios Subv. F. Propios   

2.694,21€ 237,79 € 6.735,54€ 594,46 € 4.041,32€ 356,68€   

2.932,00 € 7.330,00 € 4.398,00 € 13.471,07 € 1.188,93 € 

 

A taxa de cofinanciación será como máximo do 91,89% do total do gasto subvencionar. 

 

Tendo en conta que detectado erro na aceptación da subvención e aprobación de orzamento 

do programa aprobado pola Xunta de Goberno de 24 de maio de 2019:  

 

Na asignación da aplicación orzamentaria de custes de formación 2410.470 , debendo ser 

2410.22606. 

 

Erro aritmético no cálculo da totalidade do orzamento froito da resolución do Ministerio de 

Política Territorial 78.825,48 €, debendo ser 78.825,98 €. 

 

Debe procederse a rectificar tales erros; polo que a aplicación orzamentaria para custes de 

formación correcta será 2410.22606, e o desaxuste de 0.50 céntimos na parte de axudas, partida 
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2410.481, será incrementada e asumida por fondos propios na contía de 50 céntimos , sendo a nova 

distribución orzamentaria  a seguinte: 

 

 Anualidades   

Orzamento 2019 2020 2021 Subv. 
Fondos 

Propios 

78.825,98 € 15.765,10 € 39.412,74 € 23.648,14 € 72.432,73 € 6.393,25 € 

Aplicación 

Orzamentaria 

2019 2020 2021 Subvención 
Fondos 

propios 

Subv. F. Propios Subv. F. Propios Subv. F. Propios   

2410.22606 

( Custes de 

formación) 

11.792,34 € 1.040,76€ 29.480,83 € 2.601,91€ 17.688,49 € 1.561,15€   

12.833,10 € 32.082,74 € 19.249,64 € 58.961,66 € 5.203,82€ 

2410.481 

(Axudas) 

Subv. F. Propios Subv. F. Propios Subv. F. Propios   

2.694,21€ 237,79 € 6.735,54€ 594,46 € 4.041,32€ 357,18€   

2.932,00 € 7.330,00 € 4.398,50 € 13.471,07 € 1.189,43 € 

 

De modo que o financiamento da actividade prevista nesta orde efectuarase con cargo á 

aplicación orzamentaria 2410.22606 e 2410.481 dos orzamentos do ano 2019,2020 e 2021 , por 

importe de 78.825,98 €, dos cales 64.165,48 € serán con cargo a partida 2410.22606 que se 

corresponde con gastos de formación que serán utilizados para sufragar os gastos da xestión e 

contratación das actividades formativas e 14.660,50 € a 2410.481 para axudas económica para 

sufragar os custe de asistencia a mesma. 

 

Considerando que se pode consultar a Ordenanza xeral de subvención da Deputación de 

Lugo na web desta entidade, en concreto na seguinte dirección: 

 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=sfdes_

d4_v1.jsp&tipo=6&&contenido=30233&nivel=1400 

 

Os códigos refírense a información para a base de datos nacional de subvencións. 

Obxecto: Nº 3, Cobertura de costes o del déficit. 

Tipo de subvención: Nº 1, Subvención  non calificable como axudas de estado a empresas. 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=sfdes_d4_v1.jsp&tipo=6&&contenido=30233&nivel=1400
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=sfdes_d4_v1.jsp&tipo=6&&contenido=30233&nivel=1400


 

52 
 

Sector económico: N ª 78 Actividades relacionadas co  emprego. 

Finalidade: Nº6, Fomento do emprego. 

Impacto de xénero: Nº 3, Positivo. Cando se prevea unha diminución ou eliminación das 

desigualdades detectadas e contribúa os obxectivos das políticas de igualdade. 

Instrumento de axuda: Nº SUBV, Subvención e entrega sen contraprestación 

 

Por todo elo proponse a Xunta de Goberno: 

 

1º.- Aprobación da modificación do acordo da Xunta de Goberno de 24 de maio de 2019 

atendendo o erro de asignación na aplicación orzamentaria nos cutes de formación, erro de calculo 

aritmético que supón un incremento de 50 céntimos nos custes de axuda da anualidade 2021, con 

cargo a fondo propios, segundo a seguinte distribución orzamentaria: 

 

 Anualidades   

Orzamento 2019 2020 2021 Subv. 
Fondos 

Propios 

78.825,98 € 15.765,10 € 39.412,74 € 23.648,14 € 72.432,73 € 6.393,25 € 

Aplicación 

Orzamentaria 

2019 2020 2021 Subvención 
Fondos 

propios 

Subv. F. Propios Subv. F. Propios Subv. F. Propios   

2410.22606 

( Custes de 

formación) 

11.792,34 € 1.040,76€ 29.480,83 € 2.601,91€ 17.688,49 € 1.561,15€   

12.833,10 € 32.082,74 € 19.249,64 € 58.961,66 € 5.203,82€ 

2410.481 
(Axudas) 

Subv. F. Propios Subv. F. Propios Subv. F. Propios   

2.694,21€ 237,79 € 6.735,54€ 594,46 € 4.041,32€ 357,18€   

2.932,00 € 7.330,00 € 4.398,50 € 13.471,07 € 1.189,43 € 

 

2º.- Aprobación da convocatoria e bases da Medida 8.2.3.1 Formación para o 

emprendemento e promoción da cultura emprendedora. PRENDE! BOTA RAICES NO RURAL, 

con cargo á aplicación orzamentaria 2410.481 por importe de 14.660,50 €  

 

3º.- Aprobación do gasto plurianual por un importe de 14.660,50€ a distribuír nas 

anualidades 2019, 2020 e 2021,existindo crédito adecuado e suficiente para facer fronte ás obrigas 
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económicas derivadas deste programa nas aplicacións orzamentarias 2410.481 na anualidade 2019 

polo importe de 2.932,00€ comprometéndose a incluír no orzamento de 2020 o importe de 

7.330,00€ e no orzamento do ano 2021 4.398,50 €, supeditado á dispoñibilidade orzamentaria e ó 

cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. 

 

4º.- Aprobar os modelos de solicitude”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

10.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN, SE PROCEDE, DAS BASES 

REGULADORAS E DE INCREMENTO DO CRÉDITO ORZAMENTARIO PARA 

FINANCIAR O PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR AGRÍCOLA- GANDEIRO DA 

PROVINCIA DE LUGO, ANO 2019. RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE 

TERRAS PARA A POSTA EN PRODUCIÓN DE RECURSOS 

AGRÍCOLAS/GANDEIROS. 

 

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

Concellos, do seguinte teor: 

 

“Pola Área de Cooperación e Asistencia aos Concello. Servizo de Cooperación e 

Proxectos, tramitouse o procedemento de concesión de subvencións, de conformidade coas Bases 

reguladoras aprobadas pola Xunta de Goberno en sesión do 3 de maio de 2019. A Convocatoria e 

Bases foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 105, do 9 de maio de 2019. 

 

A esta convocatoria presentáronse 93 solicitudes, 74 das cales cumpren, segundo os 

oportunos informes técnicos, os requisitos para ser beneficiarios/as destas axudas, o que implicaría 

a necesidade de un crédito orzamentario por importe de 142.540,15 € para atender todas as 

solicitudes.  

 

Non obstante, a base 5 desta convocatoria establece unha contía global destinada a esta 

actuación por importe de 100.000 € na aplicación orzamentaria 4590.779, o que implica que de non 
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incrementarse esta contía, 32 solicitudes non poderían ser estimadas, unicamente por causa de falta 

de crédito dispoñible para outorgar a axuda correspondente. 

 

Cabe salientar neste momento, que este Programa insírese na estratexia de apoio aos 

sectores produtivos básicos para o mantemento da actividade económica no medio rural e a mellora 

da súa base territorial, base territorial que ven constituíndo unha das limitacións determinantes da 

produtividade das explotacións agrícolas/gandeiras da Provincia.  

 

Tendo pois en conta que a finalidade do programa diríxese a un sector básico produtivo 

especialmente sensible e en crise, procede realizar pola entidade o máximo esforzo para acadar o 

maior cumprimento da finalidade prevista, que sen dubida virá determinada polo outorgamento de 

axudas ao maior número posible de solicitantes que cumprisen os requisitos da convocatoria, 

intentando, no posible, que a consignación orzamentaria inicialmente prevista non represente unha 

limitación para iso. 

 

Neste sentido o artigo 31 da Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvenciones de Galicia habilita 

o outorgamento de subvencións por contía superior a que se determine na convocatoria cando se 

produza un incremento de créditos derivado de: 

 

Unha xeración, ampliación ou incorporación de crédito. 

 

A existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito 

ou a créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo. 

 

E por todo iso que, tendo en conta o actual estado de execución do orzamento e ante a 

posibilidade de que chegaran a existir créditos dispoñibles que permitisen un incremento do crédito 

da convocatoria, procede a modificación das Bases da Convocatoria para o Desenvolvemento do 

Programa de Apoio ao Sector Agrícola e/ ou Gandeiro na provincia de Lugo. 

 

Con fundamento en canto antecede, proponse á Xunta de Goberno a aprobación da seguinte 

proposta 
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Modificar os parágrafos primeiro e segundo da base 5 do programa de Apoio ao sector 

agrícola e/ou gandeiro da provincial de Lugo, ano 2019. Recuperación e incorporación de terras 

para a posta en produción de recursos agrícolas e/ou gandeiro, de forma que: 

 

Onde di: “...  

 

A contía global destinada a esta actuación incluída no orzamento da Excma. Deputación 

Provincial de Lugo para a anualidade 2019 ascende á cantidade de 100.000,00 € (aplicación 

orzamentaria 4590.779), liña 6 do Plan Estratéxico de Subvencións. 

 

No suposto, que unha vez resoltas as subvencións non se esgote o crédito, o remanente 

poderá ser incorporado a calquera outro Programa de similares características posto en marcha pola 

Deputación de Lugo na anualidade 2019, que en todo caso non supoña modificación orzamentaria. 

 

Do mesmo xeito tamén poderán incorporarse a este Programa remanentes derivados da 

execución doutros plans similares postos en marcha por esta entidade. 

 

...”. 

 

Debe dicir: “ ... 

 

A contía total máxima destinada a esta actuación ascende a cantidade de 100.000,00 € que 

se efectuará con cargo a aplicación orzamentaria 4590.799 do Orzamento da Deputación Provincial 

de Lugo para o ano 2019 (liña 6 do Plan Estratéxico de Subvencións). 

 

Non obstante, ao amparo do establecido no artigo 31 da Lei 9/2007, de 13 de xuño de 

subvenciones de Galicia, este crédito poderá verse ampliado sempre que o aumento veña derivado 

de:  

 

Unha xeración, ampliación ou incorporación de crédito. 
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A existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito 

ou a créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo. 

 

O incremento do crédito non suporá, en ningún caso, a apertura dun novo prazo para a 

presentación de solicitudes. 

 

...” 

 

Modificar a base 13 do programa de Apoio ao sector agrícola e/ ou gandeiro da provincial 

de Lugo, ano 2019 “Recuperación e incorporación de terras para a posta en produción de recursos 

agrícolas e/ ou gandeiro”, de forma que:  

 

Onde di: 

 

“O prazo máximo de execución da actividade ou comportamento subvencionado será ó 30 

xaneiro de 2020.  

 

En casos excepcionais, a entidade beneficiaria, poderá solicitar unha ampliación do prazo 

sempre que a actividade, acción ou comportamento a xustificar non concluirá pola propia natureza 

da mesma, sendo a súa resolución adoptada pola Presidencia desta Deputación Provincial. A dita 

ampliación non superará a data de 30 de marzo de 2020.” 

 

Debe dicir: 

 

“O prazo máximo de execución da actividade ou comportamento subvencionado será ó 30 

abril de 2020.  

 

En casos excepcionais, a entidade beneficiaria, poderá solicitar unha ampliación do prazo 

sempre que a actividade, acción ou comportamento a xustificar non concluirá pola propia natureza 

da mesma, sendo a súa resolución adoptada pola Presidencia desta Deputación Provincial. A dita 

ampliación non superará a data de 30 de xuño de 2020.” 
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A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

11.- PROPOSTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE 

CONCORRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS 

CULTURAIS DA PROVINCIA DE LUGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

INTERESE CULTURAL (ANUALIDADE 2019). 

 

Logo de ver a proposta da Sra. Vicepresidenta do seguinte teor: 

 

“Tendo en conta que, pola Xunta de Goberno, en sesión celebrada o pasado 29 de marzo de 

2019, prestouse aprobación das bases e os modelos de solicitude que habían de rexer no 

procedemento de concorrencia competitiva para a concesión de subvencións destinadas a entidades 

asociativas culturais da provincia de Lugo para a realización de actividades de interese cultural 

anualidade 2019. 

 

Tendo en conta que o extracto do acordo da Xunta de Goberno do 29 de marzo de 2019 

polo que se aprobaba a convocatoria foi publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 078 do día 

4 de abril de 2019. 

 

Tendo en conta que de conformidade co punto 6º das Bases do concurso de subvencións 

destinadas a entidades asociativas culturais da provincia de Lugo :  

 

“…constituirase unha Comisión de Avaliación que se encargará da valoración das 

solicitudes presentadas e formulará unha proposta a través do órgano instrutor consonte ao disposto 

no artigo 24 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións. 

 

A devandita Comisión estará composta por tres funcionarios da Deputación de Lugo, a Sra. 

Interventora e Sr. Secretario Xeral da Deputación Provincial. 

 

As regras de funcionamento da Comisión serán as recollidas nos artigos 15 a 18 da Lei 

40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. 
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Os funcionarios da Deputación que se integrarán na sinalada Comisión de avaliación serán 

designados por Resolución da Presidencia, que precisará quen ostentará a Presidencia. 

 

Revisados os expedientes e completados, de ser o caso, remitiranse á Comisión de 

Valoración para que esta proceda á súa avaliación e informe, no que se concretará o resultado da 

avaliación efectuada. 

 

O órgano instrutor, elevará á Xunta de Goberno da Deputación para a súa aprobación o 

informe da comisión de valoración xunto coa proposta de resolución......” 

 

Tendo en conta que, nesta convocatoria presentáronse as solicitudes incluídas na listaxe 

que se acompaña, cuxos expedientes foron aceptados pola Comisión de Avaliación coa 

documentación que acompañan as solicitudes para participar no concurso. 

 

Tendo en conta que para esta convocatoria os criterios empregados para a súa avaliación e 

valoración foron os recollidos na norma específica do concurso trala aprobación polo órgano 

competente. 

 

Tendo en conta que, para estes efectos, achégase listaxe na que se inclúen os solicitantes 

propostos e que vai rubricada para o efecto. 

 

Tendo en conta que, só se admitiron solicitudes para actividades ou comportamentos 

executados ao longo do ano 2019. 

 

Tendo en conta que, con data 28 de novembro de 2019 constituíuse a Comisión de 

Avaliación prevista de acordo co establecido no punto 6 das bases para informe de avaliación de 

solicitudes e formulación de proposta a través do órgano instrutor de concesión de subvencións e 

de desestimación das solicitudes que figuran nas listaxes que se anexan ao expediente sen 

especificar valor económico, por non axustarse as bases do concurso. 

 

Tendo en conta que as subvencións concedidas suman os seguintes totais: 
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Subvencións destinadas a entidades asociativas culturais 

 

Finalidade Importe 

Actividade Cultural                                    280.000 € 

Total 280.000€ 

 

Por todo o dito, 

 

A Deputada Delegada que subscribe, propón a Xunta de Goberno, en base a proposta da 

Comisión de Valoración; 

 

1º.- Conceder as subvencións individualizadas que figuran na relación que se acompaña e 

desestimar as que se sinalan na citada relación. 

 

2º.- Aprobar os modelos de xustificación das subvencións de referencia que se acompañan 

á presente proposta.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

12.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA. 

 

Non se presentan. 

 

13.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS. 

 

Non se formulan polos señores Deputados. 

 

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

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


