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 No Salón de Comisións do Pazo 

Provincial, sendo as once horas do día 

vinte e nove de maio de dous mil vinte, 

baixo a Presidencia do titular do cargo, 

Ilmo. Sr. D. José Tomé Roca, reúnense as 

señoras e señores Deputados na marxe 

relacionados, co obxecto de celebrar, en 

primeira convocatoria, sesión ordinaria 

convocada para o efecto, para tratar os 

asuntos incluídos na Orde do Día 

regulamentariamente remitida, en virtude 

das facultades delegadas que lle confire á 

Xunta o artigo 59 do vixente 

Regulamento Orgánico desta 

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

Abelleira Fernández. 

 

Non asiste o Sr. Deputado D. Xosé María Arias Fernández. 

 

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

CELEBRADA O DÍA TRECE DE MARZO DE DOUS MIL VINTE. 

 

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

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

trece de marzo de dous mil vinte que foi distribuída entre os mesmos; e ao non presentarse 

ningunha emenda, foi aprobada por unanimidade dos asistentes. 

 

2.- PROPOSTA EN RELACIÓN COA MODIFICACIÓN DO PROXECTO DA 

OBRA IDENTIFICADO COMO CASTROVERDE.- ACONDICIONAMENTO LU-P-1201 

"DE SOUTO DE TORRES A SOBRADO", P.K. 0+000 a 2+280. 

 

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:  

 

“O proxecto da obra de CASTROVERDE.- Acondicionamento LU-P-1201 “de Souto de 

Torres a Sobrado”, P.K. 0+000 A 2+280, foi aprobado pola Xunta de Goberno de data 01/12/2017 

por un importe de 428.685,95 € e 90.024,05 € de IVE. 

 

A obra foi adxudicada a empresa Hermanos Pico Yañez SL por acordo da Xunta de 

Goberno de data 09/03/2018, na cantidade de 287.625,76 € e 60.401,41 € de IVE, (total: 

348.027,17€); unhas melloras de obra consistentes en 250 m de lonxitude de estrada a pavimentar e 

sinalizar horizontalmente, coas características definidas na cláusula 10.2 do PCAP e un Plan de 

Comunicación por importe de 5.850,00 € e 1228,50 € de IVE e prazo de execución de 9 meses. 
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Con data 20/03/2018 formalizouse o correspondente contrato en documento administrativo.  

 

En data 04/06/2018 asínase acta de comprobación de replanteo, iniciándose os traballos. 

 

O día 21/12/2018 asinouse Acta de Suspensión total das obras, ao non dispoñer de 

autorización do organismo de conca. 

 

Por Resolución da Presidencia, de data 18/05/2020, aprobouse a continuación provisional 

das obras mentres se redacta o modificado do proxecto da obra identificada na cabeceira, así como 

o gasto por importe de 33.418,08 euros, IVE (21%), incluído. 

 

Na data do 25/05/2020, recibiuse expediente telemático 2020/XEN_01/000861, neste 

Servizo de Contratación e Fomento de proposta para a modificación do proxecto da obra 

identificado na cabeceira, así como informes do Director Técnico e informe favorable de 

supervisión, incorporados ao expediente. 

 

Consideracions xurídicas 

 

Tendo en conta o previsto no artigo 97 do RD 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se 

aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, que sinala “ Con 

carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones 

públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista 

en la ejecución de un contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la 

necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente 

contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones siguientes: 

 

Propuesta de la Administración o petición del contratista. 

 

Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en ambos casos en 

un plazo de cinco días hábiles. 
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Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar en el mismo 

plazo anterior. 

 

Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y subsiguiente notificación 

al contratista. 

 

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo 

requiera, la tramitación de estas últimas no determinará la paralización del contrato”.  

 

Pola súa parte o artigo 234.4 do TRLCSP, inda que non ten carácter de básico, precisa: 

 

“4. Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total de 

la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si se 

trata de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y 

Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, podrá acordar que 

continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore 

la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 10 por ciento del 

precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

 

El expediente de modificado a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la incorporación de 

las siguientes actuaciones: 

 

Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el 

importe aproximado de la modificación así como la descripción básica de las obras a realizar. 

 

Audiencia del contratista. 

 

Conformidad del órgano de contratación. 

 

Certificado de existencia de crédito. 
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En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho 

meses el expediente del modificado. 

 

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de 

obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. La 

autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras implicará en el ámbito de la 

Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Entidades gestoras y Servicios 

comunes de la Seguridad Social la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban 

efectuarse en el momento de la aprobación del expediente del gasto.” 

 

Tendo en conta o establecido no artigo 105.2 do TRLCSP, a modificación do contrato non 

poderá realizarse con finalidade de adicionar prestacións complementarias ás inicialmente 

contratadas, ampliar o obxecto do contrato a fin de que podan cumprir finalidades novas non 

contempladas na documentación preparatoria do mesmo, ou incorporar unha prestación susceptible 

de utilización ou aproveitamento independente. Neste caso, así o indica o informe complementario 

achegado pola dirección facultativa. 

 

En canto ás modificacións non previstas na documentación que rexe na licitación (como é o 

caso que nos ocupa) solo poderá efectuarse cando se xustifique suficientemente a concorrencia 

dalgunha das seguintes circunstancias (art. 107.1 do TRLCSP): 

 

Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as necesidades que pretenden 

cubrirse mediante o contrato debido a errores u omisións padecidos na redacción do proxecto ou 

das especificacións técnicas. 

 

Inadecuación do proxecto ou das especificacións da prestación por causas obxectivas que 

determinen a súa falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeolóxico , hídrico, 

arqueolóxico, medioambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade á adxudicación 

do contrato e que non foxen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida 

acorde con unha boa práctica profesional na elaboración do proxecto ou na redacción das 

especificacións técnicas. 
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Forza maior ou caso fortuíto que fixesen imposible a realización da prestación nos termos 

inicialmente definidos. 

 

Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren notoriamente , 

sempre que a súa dispoñibilidade no mercado, acorde co estado da técnica, se haxa producido con 

posterioridade á adxudicación do contrato. 

 

Necesidade de axustar a prestación a especificacións técnicas, medioambientais, 

urbanísticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade á adxudicación do 

contrato.  

 

No informe da Dirección técnica indicase que corresponden coas circunstancias da letra a) 

do artigo 107.1 do TRLCSP transcrito, ao indicar “... la modificación es debida a la inadecuación 

de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 

contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto”. 

 

En todo caso, a modificación do contrato acordado ao abeiro do Art. 107.1 do TRLCSP 

non poderá alterar as condicións esenciais da licitación e adxudicación do contrato ( Art. 107.2) 

fixando o parágrafo terceiro os supostos en que “ex lege” se produce esa alteración das condicións 

esenciais da licitación e adxudicación do contrato. Neste caso, en informe complementario se 

indica que non se alteran ditas condicións esencias. 

 

A documentación remitida a este Servizo de Contratación e Fomento pola Dirección da 

obra, e incorporada ao expediente, para a probación da continuación provisional das obras 

(Resolución da Presidencia de data 18/05/2020), xustifica a concorrencia das circunstancias que 

habilitan a modificación. 

 

Aos efectos do establecido no artigo 108, a modificación esta redactada polo autor do 

proxecto técnico obxecto do contrato a modificar. 
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No que atinxe ao procedemento establecido no artigo 211 do TRLCSP, a proposta para 

continuar coas obras mentres se redacta a modificación aparece aceptada polo contratista, de modo 

que se pode entender cumprido o trámite de audiencia.  

 

En todo caso e consonte ao establecido polo Artigo 219 do TRLCSP as modificacións do 

contrato acordadas polo órgano de contratación son obrigatorias para o contratista.  

 

Tratándose dun contrato de obras debe atenderse ao establecido no artigo 234 do TRLCSP, 

tendo en conta que se as modificacións supoñen a introdución de unidades de obra non previstas no 

proxecto ou cuxas características defiran das fixadas naquel, os prezos aplicables serán fixados pola 

administración previa audiencia do contratista, por un prazo mínimo de tres días hábiles, trámite 

que se coñece como acta de prezos contraditorios. 

 

A modificación do contrato conleva o reaxuste da garantía nos termos establecidos no 

artigo 99.3 do TRLCSP que a estes efectos establece a obriga do reaxuste das garantías naqueles 

supostos de modificación do contrato con variación do seu prezo, para que aquela ( a garantía) 

garde proporción co novo prezo modificado. Neste caso, segundo o informe técnico e 

complementario no que aclara o redondeo, o importe máximo previsto ascende ao (9,602147%) 

9,60 por cento (33.418,08€ IVE incluído), do prezo primitivo do contrato (348.027,17€, IVE 

incluído), sendo este inferior ao indicado do 10 por cento que se sinala no artigo 107.3 do 

TRLCSP. 

 

A modificación do contrato pode levar a un aumento do prazo, prevíndose este reaxuste no 

Artigo 162 do RD 1098/2001 do 12 de outubro (RXLCAP), o prazo de execución será de 4 meses a 

partir da firma da acta de comprobación do replanteo, producíndose así un reaxuste no prazo de 

execución, debendo estar finalizadas as obras no prazo de 4 meses desde a sinatura da acta de 

comprobación de replanteo do proxecto modificado. 

 

Tendo en conta que o PCAP reitor do contrato establece na súa cláusula 2.1 “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, do Proxecto Técnico que servirá de base para a realización das obras, así como da 
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adxudicación do contrato, nos restantes actos procedimentais o órgano competente será o Ilmo. Sr. 

Presidente da Excma. Deputación Provincial”, o órgano competente para resolver este asunto é a 

Xunta de Goberno. 

 

Conclusión 

 

En atención ás consideracións expostas e atendendo á xustificación da modificación do 

proxecto, efectuada pola dirección da obra, infórmase favorablemente a modificación contractual e 

do proxecto da obra CASTROVERDE.- Acondicionamento LU-P-1201 “de Souto de Torres a 

Sobrado”, P.K. 0+000 a 2+280, entendendo o que subscribe, que procede que polo órgano de 

contratación se adopte acordo neste sentido: 

 

Aprobar o proxecto modificado da obra CASTROVERDE.- Acondicionamento LU-P-1201 

“de Souto de Torres a Sobrado”, P.K. 0+000 A 2+280, redactado polo Enxeñeiro de Obras 

Públicas, D Héctor Dieguez Aranda, por importe de 568.517,30 € dos que 98.668,29 € son de IVE. 

 

Aprobar a modificación do contrato adxudicado á mercantil Hermanos Pico Yañez SL que 

prestou conformidade ao mesmo, aplicando a mesma baixa de adxudicación que o proxecto 

primitivo, polo que resulta un importe de adxudicación de 381.445,25 € (IVE incluído) supoñendo 

un aumento respecto do primitivo de 33.418,08 € IVE incluído, axustándose o Plan de 

comunicación a cantidade de 6.411,60 € e 1.346,44 € de IVE o que supón un aumento de 561,60 € 

mais IVE que é o mesmo aumento porcentual que a modificación do contrato (9,60%). 

 

Ratificar a aprobación do gasto efectuada por Resolución da Presidencia de data 

18/05/2020. 

 

Requirir a empresa para que reaxuste a fianza definitiva na cantidade de 1.380,91 €, no 

prazo de dez días dende a notificación do presente.  

 

Formalizar a modificación contractual aprobada en documento administrativo.  
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Sometelo a información pública aos efectos establecidos no art. 93 do RD 781/1986. 

 

Este informe substitúe a calquera outro emitido para o mesmo asunto”. 

 

A vista do expediente tramitado e unha vez fiscalizado o gasto polo Servizo de 

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

 

1º.- Aprobar o proxecto modificado da obra CASTROVERDE.- Acondicionamento LU-P-

1201 “de Souto de Torres a Sobrado”, P.K. 0+000 a 2+280, redactado polo Enxeñeiro de Obras 

Públicas, D Héctor Dieguez Aranda, por importe de 568.517,30€ dos que 98.668,29€ son de IVE. 

 

2º.- Aprobar a modificación do contrato adxudicado á mercantil Hermanos Pico Yáñez S.L. 

prestou conformidade ao mesmo, aplicando a mesma baixa de adxudicación que o proxecto 

primitivo, polo que resulta un importe de adxudicación de 381.445,25 € (IVE incluído) supoñendo 

un aumento respecto do primitivo de 33.418,08€ IVE incluído, axustándose o Plan de 

comunicación a cantidade de 6.411,60 € e 1.346,44 € de IVE o que supón un aumento de 561,60 € 

mais IVE que é o mesmo aumento porcentual que a modificación do contrato (9,60%). 

 

3º.- Ratificar a aprobación do gasto efectuada por Resolución da Presidencia de data 

18/05/2020. 

 

4º.- Requirir a empresa para que reaxuste a fianza definitiva na cantidade de 1.380,91 €, no 

prazo de dez días dende a notificación do presente.  

 

5º.- Formalizar a modificación contractual aprobada en documento administrativo.  

 

6º.- Sometelo a información pública aos efectos establecidos no art. 93 do RD 781/1986.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 
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3.- PROPOSTA EN RELACIÓN COA MODIFICACIÓN DO PROXECTO DA 

OBRA IDENTIFICADO COMO NAVIA DE SUARNA.- ENSANCHE E MELLORA DA LU-

P-1901 “DE FONSAGRADA A NAVIA”, P.K. 0+000 a 3+600. 

 

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:  

 

“O proxecto da obra de NAVIA DE SUARNA.- Ensanche e mellora da LU-P-1901 “de 

Fonsagrada a Navia”, P.K. 0+000 a 3+600 foi aprobado pola Xunta de Goberno de data 

29//09/2017 por un importe de 817.355,37 € e 171.644,63 € de IVE. 

 

A obra foi adxudicada a empresa Construcciones Taboada y Ramos SL, por acordo da 

Xunta de Goberno de data 09/02/2018, na cantidade de 584.410,00 € e 122.726,10 € de IVE, (total: 

707.136,10 €); unhas melloras de obra consistentes en 800 m de barreira de seguridade semirríxida, 

coas características definidas na cláusula 10.2 do PCAP e un Plan de Comunicación por importe de 

9.200,00 € e 1.932,00 € de IVE e prazo de execución de 12 meses. 

 

Con data 26/02/2018 formalizouse o correspondente contrato en documento administrativo. 

 

En data 13/07/2018 asínase acta de comprobación de replanteo, iniciándose os traballos. 

 

O día 05/06/2019 asinouse Acta de Suspensión total das obras, ao non estar retiradas a liña 

eléctrica que discorre paralela á traza, para completar a explanada prevista. 

 

Por Resolución da Presidencia, de data 18/05/2020, aprobouse a continuación provisional 

das obras mentres se redacta o modificado do proxecto da obra identificada na cabeceira, así como 

o gasto por importe de 70.145,90 euros, IVE (21%), incluído. 
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Na data do 25/05/2020, recibiuse expediente telemático neste Servizo de Contratación e 

Fomento de proposta para a modificación do proxecto da obra identificado na cabeceira, así como 

informes do Director Técnico e informe favorable de supervisión, incorporados ao expediente. 

 

Consideracións xurídicas 

 

Tendo en conta o previsto no artigo 97 do RD 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se 

aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, que sinala “ Con 

carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones 

públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista 

en la ejecución de un contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la 

necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente 

contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones siguientes: 

 

Propuesta de la Administración o petición del contratista. 

 

Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en ambos casos en 

un plazo de cinco días hábiles. 

 

Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar en el mismo 

plazo anterior. 

 

Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y subsiguiente notificación 

al contratista. 

 

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo 

requiera, la tramitación de estas últimas no determinará la paralización del contrato”.  

 

Pola súa parte o artigo 234.4 do TRLCSP, inda que non ten carácter de básico, precisa: 
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“4. Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total de 

la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si se 

trata de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y 

Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, podrá acordar que 

continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore 

la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 10 por ciento del 

precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

 

El expediente de modificado a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la incorporación de 

las siguientes actuaciones: 

 

Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el 

importe aproximado de la modificación así como la descripción básica de las obras a realizar. 

 

Audiencia del contratista. 

 

Conformidad del órgano de contratación. 

 

Certificado de existencia de crédito. 

 

En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho 

meses el expediente del modificado. 

 

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de 

obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. La 

autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras implicará en el ámbito de la 

Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Entidades gestoras y Servicios 

comunes de la Seguridad Social la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban 

efectuarse en el momento de la aprobación del expediente del gasto.” 
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Tendo en conta o establecido no artigo 105.2 do TRLCSP, a modificación do contrato non 

poderá realizarse con finalidade de adicionar prestacións complementarias ás inicialmente 

contratadas, ampliar o obxecto do contrato a fin de que podan cumprir finalidades novas non 

contempladas na documentación preparatoria do mesmo, ou incorporar unha prestación susceptible 

de utilización ou aproveitamento independente. Neste caso, así o indica o informe complementario 

achegado pola dirección facultativa. 

 

En canto ás modificacións non previstas na documentación que rexe na licitación ( como é 

o caso que nos ocupa) solo poderá efectuarse cando se xustifique suficientemente a concorrencia 

dalgunha das seguintes circunstancias (art. 107.1 do TRLCSP): 

 

Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as necesidades que pretenden 

cubrirse mediante o contrato debido a errores u omisións padecidos na redacción do proxecto ou 

das especificacións técnicas. 

 

Inadecuación do proxecto ou das especificacións da prestación por causas obxectivas que 

determinen a súa falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeolóxico, hídrico, 

arqueolóxico, medioambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade á adxudicación 

do contrato e que non foxen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida 

acorde con unha boa práctica profesional na elaboración do proxecto ou na redacción das 

especificacións técnicas. 

 

Forza maior ou caso fortuíto que fixesen imposible a realización da prestación nos termos 

inicialmente definidos. 

 

Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren notoriamente, 

sempre que a súa dispoñibilidade no mercado, acorde co estado da técnica, se haxa producido con 

posterioridade á adxudicación do contrato. 

 

Necesidade de axustar a prestación a especificacións técnicas, medioambientais, 

urbanísticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade á adxudicación do 

contrato.  
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No informe da Dirección técnica indicase que corresponden coas circunstancias da letra b) 

do artigo 107.1 do TRLCSP transcrito, ao indicar “...inadecuación del proyecto por causas 

objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de geológicas e 

hídricas, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fueron 

previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena 

práctica profesional en la elaboración del proyecto”. 

 

En todo caso, a modificación do contrato acordado ao abeiro do Art. 107.1 do TRLCSP 

non poderá alterar as condicións esenciais da licitación e adxudicación do contrato (Art. 107.2) 

fixando o parágrafo terceiro os supostos en que “ex lege” se produce esa alteración das condicións 

esenciais da licitación e adxudicación do contrato. Neste caso, en informe complementario se 

indica que non se alteran as condicións esenciais. 

 

A documentación remitida a este Servizo de Contratación e Fomento pola Dirección da 

obra, e incorporada ao expediente, para a probación da continuación provisional das obras 

(Resolución da Presidencia de data 18/05/2020), xustifica a concorrencia das circunstancias que 

habilitan a modificación. 

 

Aos efectos do establecido no artigo 108, a modificación esta redactada polo autor do 

proxecto técnico obxecto do contrato a modificar. 

 

No que atinxe ao procedemento establecido no artigo 211 do TRLCSP, a proposta para 

continuar coas obras mentres se redacta a modificación aparece aceptada polo contratista, de modo 

que se pode entender cumprido o trámite de audiencia.  

 

En todo caso e consonte ao establecido polo Artigo 219 do TRLCSP as modificacións do 

contrato acordadas polo órgano de contratación son obrigatorias para o contratista.  

 

Tratándose dun contrato de obras debe atenderse ao establecido no artigo 234 do TRLCSP, 

tendo en conta que se as modificacións supoñen a introdución de unidades de obra non previstas no 
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proxecto ou cuxas características defiran das fixadas naquel, os prezos aplicables serán fixados pola 

administración previa audiencia do contratista, por un prazo mínimo de tres días hábiles, trámite 

que se coñece como acta de prezos contraditorios. 

 

A modificación do contrato conleva o reaxuste da garantía nos termos establecidos no 

artigo 99.3 do TRLCSP que a estes efectos establece a obriga do reaxuste das garantías naqueles 

supostos de modificación do contrato con variación do seu prezo, para que aquela ( a garantía) 

garde proporción co novo prezo modificado. Neste caso, segundo o informe técnico e 

complementario, o importe máximo previsto ascende ao (9,919717%) 9,92 por cento (70.145,90€ 

IVE incluído), do prezo primitivo do contrato (707.136,10€) IVE incluído, sendo este inferior ao 

indicado do 10 por cento. 

 

A modificación do contrato pode levar a un aumento do prazo, prevíndose este reaxuste no 

Artigo 162 do RD 1098/2001 do 12 de outubro (RXLCAP), o prazo de execución será de 4 meses a 

partir da firma da acta de comprobación do replanteo, producíndose así un reaxuste no prazo de 

execución, debendo estar finalizadas as obras no prazo de 4 meses desde a sinatura da acta de 

comprobación de replanteo do proxecto modificado. 

 

Tendo en conta que o PCAP reitor do contrato establece na súa cláusula 2.1 “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, do Proxecto Técnico que servirá de base para a realización das obras, así como da 

adxudicación do contrato, nos restantes actos procedimentais o órgano competente será o Ilmo. Sr. 

Presidente da Excma. Deputación Provincial”, o órgano competente para resolver este asunto é a 

Xunta de Goberno. 

 

Conclusión 

 

En atención ás consideracións expostas e atendendo á xustificación da modificación do 

proxecto, efectuada pola dirección da obra, infórmase favorablemente a modificación contractual e 

do proxecto da obra NAVIA DE SUARNA.- Ensanche e mellora da LU-P-1901 “de Fonsagrada a 
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Navia”, P.K. 0+000 a 3+600 entendendo o que subscribe, que procede que polo órgano de 

contratación se adopte acordo neste sentido: 

 

Aprobar o proxecto modificado da obra NAVIA DE SUARNA.- Ensanche e mellora da 

LU-P-1901 “de Fonsagrada a Navia”, P.K. 0+000 a 3+600 redactado polo Enxeñeiro de Obras 

Públicas, D Héctor Dieguez Aranda, por importe de 1.087.106,00 € dos que 188.671,29 € son de 

IVE. 

 

Aprobar a modificación do contrato adxudicado á mercantil Construcciones Taboada y 

Ramos SL, que prestou conformidade ao mesmo, aplicando a mesma baixa de adxudicación que o 

proxecto primitivo, polo que resulta un importe de adxudicación de 777.282,00 € (IVE incluído) 

supoñendo un aumento respecto do primitivo de 70.145,90 € IVE incluído, axustándose o Plan de 

comunicación a cantidade de 10.112,64 € e 2.123,65 € de IVE o que supón un aumento de 912,64 € 

mais IVE que é o mesmo aumento porcentual que a modificación do contrato (9,92%). 

 

Ratificar a aprobación do gasto efectuada por Resolución da Presidencia de data 

18/05/2020. 

 

Requirir a empresa para que reaxuste a fianza definitiva na cantidade de 2.898,59 €, no 

prazo de dez días dende a notificación do presente.  

 

Formalizar a modificación contractual aprobada en documento administrativo.  

 

Sometelo a información pública aos efectos establecidos no art. 93 do RD 781/1986. 

 

Este informe substitúe a calquera outro emitido para o mesmo asunto”.  

 

A vista do expediente tramitado e unha vez fiscalizado o gasto polo Servizo de 

Intervención, proponse á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo: 
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1º.- Aprobar o proxecto modificado da obra NAVIA DE SUARNA.- Ensanche e mellora 

da LU-P-1901 “de Fonsagrada a Navia”, P.K. 0+000 a 3+600 redactado polo Enxeñeiro de Obras 

Públicas, D Héctor Dieguez Aranda, por importe de 1.087.106,00 € dos que 188.671,29 € son de 

IVE. 

 

2º.- Aprobar a modificación do contrato adxudicado á mercantil Construcciones Taboada y 

Ramos SL, que prestou conformidade ao mesmo, aplicando a mesma baixa de adxudicación que o 

proxecto primitivo, polo que resulta un importe de adxudicación de 777.282,00 € (IVE incluído) 

supoñendo un aumento respecto do primitivo de 70.145,90 € IVE incluído, axustándose o Plan de 

comunicación a cantidade de 10.112,64 € e 2.123,65 € de IVE o que supón un aumento de 912,64 € 

mais IVE que é o mesmo aumento porcentual que a modificación do contrato (9,92%). 

 

3º.- Ratificar a aprobación do gasto efectuada por Resolución da Presidencia de data 

18/05/2020. 

 

4º.- Requirir a empresa para que reaxuste a fianza definitiva na cantidade de 2.898,59 €, no 

prazo de dez días dende a notificación do presente.  

 

5º.- Formalizar a modificación contractual aprobada en documento administrativo.  

 

6º.- Sometelo a información pública aos efectos establecidos no art. 93 do RD 781/1986.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

4.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACIÓN DA OBRA DE MONFORTE DE LEMOS.- ACONDICIONAMENTO LU-

P-3207 “SEOANE (LU-617)-TOR (LU-P-0901), P.K. 0+000- 3+330 E VIAL INTERIOR 

PAZO DE TOR. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 
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“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento no que, entre outros, se conteñen 

os seguintes extremos:  

 

“(...) 

 

“Por acordo da Xunta de Goberno de data 20/12/2019, aprobouse o Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, proxecto técnico, expediente de contratación e procedemento de 

adxudicación con un orzamento de licitación de 604.925,00 €, dos cales 104.986,98 € son de IVE, 

correspondente á obra: MONFORTE DE LEMOS.- Acondicionamento LU-P-3207 "Seoane (LU-

617) - Tor (LU-P-0901), P.K. 0+000 - 3+330 e vial interior Pazo de Tor. 

 

Por anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público o 03/01/2020 , 

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

da obra por procedemento aberto e mediante tramitación ordinaria. 

 

En reunión celebrada Pola Mesa de contratación con data 05/02/2020 deuse conta das 

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

identificada como MONFORTE DE LEMOS.- Acondicionamento LU-P-3207 "Seoane (LU-617) - 

Tor (LU-P-0901), P.K. 0+000 - 3+330 e vial interior Pazo de Tor, segundo anuncio publicado na 

plataforma de Contratación do Sector Público e de acordo coa información reportada pola 

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

inicialmente ás empresas presentadas. 

 

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

documentación administrativa presentada polas empresas admitidas á licitación correspondente á 

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

todas. 

 

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

contendo as proposicións para a licitación, co seguinte resultado:  
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MONFORTE DE LEMOS.- ACONDICIONAMENTO LU-P-3207 “SEOANE (LU-617) – TOR (LU-P-0901”, P.K. 0+000 – 3+330 E VIAL INTERIOR PAZO DE TOR  

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE incluído) 
 

604.925,00  
   

MELLORAS 

VALOR ESTIMADO 
 

499.938,02  104.986,98  

DE IVE 
(partida 
independente) 

 
IMP. SIN IVE 19901,03 

IMP 
CON 

IVE 28655,5 

CLASIFICACION EXIGIDA:  
 

NO 
   

IMP. GX e BI 23682,23 
  

PRAZO DE EXECUCION:  
 

6 
  

MAXIMO 

    

      

9.998,76 

    

EMPRESAS / (GRUPO) 

(A) PRECIO (90) (B) MELLORAS (5) 
(C) P. 

DIVULGACIÓN 
(5) 

CRITERIO 
DESEMPATE 

% BAIXA 

TOTAL CUSTE 
OFERTA (para 
calcular baixa 

desproporcionada) 
(A-B) 

PREZO ( IVE 
incluído .- art 

102 ) 

Oferta (SI =1 / 
NO=0) 

€/M // CUSTE 
(€) menos % 

baixa 

Oferta ( sen 
IVE) (MAX. 2% 

S/ V. 
Estimado 

Plantel / 
Discapacitados 

28655,5 % % 

1 
AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS 
SA 

  477.830,26 € NO 0,00 3.000,00 € 40/1 
78,99% 21,01% 477.830,26 € 

2 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL   590.890,74 € SI 27.990,69 1.000,00 € 15/0 97,68% 2,32% 562.900,05 € 

3 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL   528.703,45 € NO 0,00 0,00 € 33/1 87,40% 12,60% 528.703,45 € 

4 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   497.490,33 € SI 23.566,28 9.998,76 € 160/4 82,24% 17,76% 473.924,05 € 

5 FEVISA VIAS Y OBRAS SL   459.800,00 € SI 21.781,05 4.000,00 € 16/0 76,01% 23,99% 438.018,95 € 

6 GRUPO BASCUAS 2008 SL   560.765,47 € NO 0,00 9.998,76 € 88/1 92,70% 7,30% 560.765,47 € 

7 HORDESCÓN SL   518.602,20 € NO 0,00 811,12 € 25/0 85,73% 14,27% 518.602,20 € 

8 OPAGA003 SL   537.475,87 € NO 0,00 400,00 € 7/0 88,85% 11,15% 537.475,87 € 

9 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU A 537.414,24 € NO 0,00 0,00 € 44/1 88,84% 11,16% 537.414,24 € 

10 PROBISA VÍAS Y OBRA SLU A 574.145,00 € SI 27.196,94 9.990,00 € 191/4 94,91% 5,09% 546.948,06 € 

11 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   509.346,86 € SI 24.127,93 4.999,38 € 34/2 84,20% 15,80% 485.218,93 € 

 

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

puidera considerarse desproporcionada ou anormalmente baixa consonte cos criterios establecidos 

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

 

EMPRESAS 
OFERTA (A-B) 

 
  

Oferta 
 MEDIA 

1 AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS SA  477.830,26 € 
 512.085,35 

2 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL  562.900,05 € 
 

 
3 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL  528.703,45 € 

 BAIXA DESPROPORCIONADA 

4 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL  473.924,05 € 
 460.876,81 

5 FEVISA VIAS Y OBRAS SL  438.018,95 € 
 

  
6 GRUPO BASCUAS 2008 SL  560.765,47 € 

 10% ARRIBA 
 

7 HORDESCÓN SL  518.602,20 € 
 563.293,88 

 
8 OPAGA003 SL  537.475,87 € 

 
  

9 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU A 537.414,24 € 
 

Non se teñen en conta a efectos de cálculo de baixa 
desproporcionada por pertenza con outra empresa a un 
mismo grupo: 10 PROBISA VÍAS Y OBRA SLU A 546.948,06 € 

 

11 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL 
 

485.218,93 € 
 PROBISA VÍAS Y OBRA SLU 

 

Á vista do anterior, observándose que a oferta presentada pola mercantil Fevisa Vías y 

Obras SL incorre en baixa desproporcionada ou anormalmente baixa, a mesa acordou, que polo 

Servizo de Contratación e Fomento, se tramite a concesión da apertura do trámite de audiencia ao 
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contratista indicado para que xustifique a súa oferta e se solicite o asesoramento e informes do 

Servizo correspondente. 

 

A Mesa de Contratación en reunión celebrada o día 12/03/2020 , tomou coñecemento do 

informe emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, en relación co requirimento á empresa 

Fevisa Vías y Obras SL, cuxa oferta incorre en baixa desproporcionada ou anormalmente baixa. En 

dito informe contéñense, entre outros, os seguintes extremos: 

 

“(...) 

 

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

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

 

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

 

Solucións técnicas adoptadas ou condicións excepcionalmente favorables de que se dispoña 

para subministrar os produtos ou executar as obras. 

 

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

executar as obras. 

 

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

e de subcontratación. 

 

A posible obtención dunha axuda do Estado. 

 

Conclusión 

 

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

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

empresa Fevisa Vías y Obras SL”.  
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A Mesa, por unanimidade, acordou aceptalo e en consecuencia facelo seu, unindo á Acta, 

polo que se procedeu á valoración do resto das ofertas, mediante aplicación informática Excel 

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

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

seguinte resultado:  

 

EMPRESAS / (GRUPO) 

PRECIO (90) MELLORAS (5) P. DIVULGACIÓN (5) TOTAL 

Oferta Ptos 
Oferta (si 
=1/no=0) 

Ptos 
Oferta 

(máximo 2% v. 
estimado) 

Ptos PUNTOS 

1 AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS SA   477.830,26 € 90,00 0,00 0,00 3.000,00 € 1,50 91,50 

2 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL   590.890,74 € 9,94 1,00 5,00 1.000,00 € 0,50 15,44 

3 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL   528.703,45 € 53,98 0,00 0,00 0,00 € 0,00 53,98 

4 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   497.490,33 € 76,08 1,00 5,00 9.998,76 € 5,00 86,08 

5 GRUPO BASCUAS 2008 SL   560.765,47 € 31,27 0,00 0,00 9.998,76 € 5,00 36,27 

6 HORDESCÓN SL   518.602,20 € 61,13 0,00 0,00 811,12 € 0,41 61,54 

7 OPAGA003 SL   537.475,87 € 47,76 0,00 0,00 400,00 € 0,20 47,96 

8 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU A 537.414,24 € 47,81 0,00 0,00 0,00 € 0,00 47,81 

9 PROBISA VÍAS Y OBRA SLU A 574.145,00 € 21,80 1,00 5,00 9.990,00 € 5,00 31,80 

10 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   509.346,86 € 67,68 1,00 5,00 4.999,38 € 2,50 75,18 

 

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

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

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

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

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

 

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

07/04/2020 adoptouse a seguinte Resolución: 

 

“(...) 

 

Excluír da licitación, en base ao informe técnico emitido, a oferta da mercantil Fevisa Vías 

y Obras SL, ao non considerarse xustificada a súa oferta desproporcionada ou anormalmente baixa. 

 



 

 

22 
 

 

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

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

seguinte resultado: 

 

EMPRESAS / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 

1 AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS SA   91,50 

2 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   86,08 

3 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   75,18 

4 HORDESCÓN SL   61,54 

5 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL   53,98 

6 OPAGA003 SL   47,96 

7 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU A 47,81 

8 GRUPO BASCUAS 2008 SL   36,27 

9 PROBISA VÍAS Y OBRA SLU A 31,80 

10 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL   15,44 

 

Requirir ao contratista Aglomerados y Construcciones Valdeorras SA, por ser a oferta máis 

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

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

obras”. 

 

Por escrito achegado a través da plataforma de contratos do sector público, en data 

11/05/2020, foi requirida a mercantil Aglomerados y Construcciones Valdeorras SA, para que 

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

de 19.745,05 euros, concedéndolle a tal efecto, un prazo de 10 días hábiles. 

 

A mercantil Aglomerados y Construcciones Valdeorras SA, achegou a través de escrito de 

data 19/5/2020 a indicada documentación. 

 

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

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

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

de Contratación se adopte o seguinte acordo: 
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Adxudicar a execución da obra MONFORTE DE LEMOS.- Acondicionamento LU-P-3207 

"Seoane (LU-617) - Tor (LU-P-0901), P.K. 0+000 - 3+330 e vial interior Pazo de Tor conforme ao 

proxecto técnico, aprobado pola Xunta de Goberno en data 20/12/2019, á mercantil Aglomerados y 

Construcciones Valdeorras SA, representada por D. Rafael Rodríguez González, no prezo de 

477.830,26 €, dos cales 82.929,22 € son de IVE; un programa de divulgación e posta en valor das 

obras executadas por importe de 3.000,00 € e 630,00 € de IVE e un prazo de execución de 6 meses. 

 

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

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

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

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

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

 

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

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

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

acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

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

deberán de proverse da mesma antes da iniciación da mesma. 

 

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

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

 

1º.- Adxudicar a execución da obra MONFORTE DE LEMOS.- Acondicionamento LU-P-

3207 "Seoane (LU-617) - Tor (LU-P-0901), P.K. 0+000 - 3+330 e vial interior Pazo de Tor 

conforme ao proxecto técnico, aprobado pola Xunta de Goberno en data 20/12/2019 , á mercantil 

Aglomerados y Construcciones Valdeorras SA, representada por D. Rafael Rodríguez González, no 

prezo de 477.830,26 €, dos cales 82.929,22 € son de IVE; un programa de divulgación e posta en 

valor das obras executadas por importe de 3.000,00 € e 630,00 € de IVE e un prazo de execución 

de 6 meses. 
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O adxudicatario cumprirá as determinacións do PCAP e do PPT e as derivadas da súa 

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

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

esta condición, as seguintes: programa de divulgación e posta en valor das obras executadas, de 

acordo co establecido na cláusula 22.3 do PCAP. 

 

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

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP 

 

2º.- Requirir o adxudicatario para a formalización do contrato en documento administrativo 

de acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

3º.- Facultar á Presidencia para asinar o documento administrativo contractual. 

 

4º.- Determinar que no caso de ser necesaria licenza ou autorizacións para a execución da 

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

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

5.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACIÓN DA OBRA DE SOBER.- REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-5902 

“CANABAL (LU-P-5901)- ROSENDE- ARXEMIL (LU-P-5906A), P.K. 3+560 A 4+475. 

 

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:  

 

“(...) 
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Por acordo da Xunta de Goberno de data 20/12/2019, aprobouse o Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, proxecto técnico, expediente de contratación e procedemento de 

adxudicación con un orzamento de licitación de 76.250,00 €, dos cales 13.233,47 € son de IVE, 

correspondente á obra: SOBER.- Rehabilitación de firme LU-P-5902 "Canabal (LU-P-5901)-

Rosende-Arxemil (LU-P-5906A)", PK 3+560 a 4+475. 

 

Por anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público o 03/01/2020 , 

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

da obra por procedemento aberto e mediante tramitación ordinaria. 

 

En reunión celebrada Pola Mesa de contratación con data 05/02/2020 deuse conta das 

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

identificada como SOBER.- Rehabilitación de firme LU-P-5902 "Canabal (LU-P-5901)-Rosende-

Arxemil (LU-P-5906A)", PK 3+560 a 4+475 segundo anuncio publicado na plataforma de 

Contratación do Sector Público e de acordo coa información reportada pola plataforma de 

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

empresas presentadas. 

 

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

documentación administrativa presentada polas empresas admitidas á licitación correspondente á 

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

todas. 

 

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

contendo as proposicións para a licitación, co seguinte resultado:  

 

SOBER.- REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-5902 "CANABAL (LU-P-5901)-ROSENDE-ARXEMIL (LU-P-5906A)", PK 3+560 A 4+475 

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE incluído) 
 

76.250,00  
   

MELLORAS 

VALOR ESTIMADO 
 

63.016,53  13.233,47  

DE IVE 
(partida 
independente) 

 
IMP. SIN IVE 36,70 

IMP 
CON 

IVE 52,84 

CLASIFICACION EXIGIDA:  
 

NO 
   

IMP. GX e BI 43,67 
  

PRAZO DE EXECUCION:  
 

6 
  

MAXIMO 

    

      

1.260,33 
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EMPRESAS / (GRUPO) 

(A) PRECIO (75) (B) MELLORAS (20) 
(C) P. 

DIVULGACIÓN 
(5) 

CRITERIO 
DESEMPATE 

% BAIXA 

TOTAL CUSTE 
OFERTA (para 
calcular baixa 

desproporcionada) 
(A-B) 

PREZO ( IVE 
incluído .- art 

102 ) 

Oferta (m 
pavimentar e 

sinalizar) 

€/M // CUSTE 
(€) menos % 

baixa 

Oferta ( sen 
IVE) (MAX. 2% 

S/ V. 
Estimado 

Plantel / 
Discapacitados 

52,84 % % 

1 AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS SA   67.077,12 € 0,00 0,00 0,00 € 40/1 87,97% 12,03% 67.077,12 € 

2 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 70.492,18 € 0,00 0,00 0,00 € 33/1 92,45% 7,55% 70.492,18 € 

3 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 69.958,57 € 0,00 0,00 0,00 € 2/0 91,75% 8,25% 69.958,57 € 

4 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL   65.340,00 € 300,00 13.583,58 2.000,00 € 16/0 85,69% 14,31% 51.756,42 € 

5 GRUPO BASCUAS 2008 SL   73.121,80 € 75,00 3.800,52 1.260,33 € 88/1 95,90% 4,10% 69.321,28 € 

6 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL   72.811,12 € 0,00 0,00 319,76 € 2/0 95,49% 4,51% 72.811,12 € 

7 OPAGA003 SL   66.424,45 € 34,00 1.564,98 289,00 € 7/0 87,11% 12,89% 64.859,47 € 

8 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU   61.347,00 € 60,00 2.550,90 0,00 € 44/1 80,46% 19,54% 58.796,10 € 

9 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   68.014,99 € 120,00 5.655,99 1.074,38 € 34/2 89,20% 10,80% 62.359,00 € 

 

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

puidera considerarse desproporcionada ou anormalmente baixa consonte cos criterios establecidos 

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

 

EMPRESAS 
OFERTA (A-B) 

 
  

Oferta 
 MEDIA NOVA MEDIA 

1 AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS SA 
 

67.077,12 € 
 64.617,39 63.446,85 

2 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 70.492,18 € 
 

  
3 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 69.958,57 € 

 BAIXA DESPROPORCIONADA NOVA BAIXA 

4 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL  51.756,42 € 
 58.155,65 57.102,17 

5 GRUPO BASCUAS 2008 SL  69.321,28 € 
 

  
6 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL  72.811,12 € 

 10% ARRIBA 
 

7 OPAGA003 SL  64.859,47 € 
 71.079,12 

 
8 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU  58.796,10 € 

 
  

9 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL  62.359,00 € 
 Non se teñen en conta a efectos de cálculo de baixa desproporcionada por 

pertenza con outra empresa a un mesmo grupo: 

    
 

    
 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL 

 

Á vista do anterior, observándose que a oferta presentada pola mercantil Fevisa Vías y 

Obras SL incorre en baixa desproporcionada ou anormalmente baixa, a mesa acordou, que polo 

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

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

Servizo correspondente. 

 

A Mesa de Contratación en reunión celebrada o día 12/03/2020 , tomou coñecemento do 

informe emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, en relación co requirimento á empresa 
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Fevisa Vías y Obras SL, cuxa oferta incorre en baixa desproporcionada ou anormalmente baixa. En 

dito informe contéñense, entre outros, os seguintes extremos: 

 

“(...) 

 

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

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

 

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

 

Solucións técnicas adoptadas ou condicións excepcionalmente favorables de que se dispoña 

para subministrar os produtos ou executar as obras. 

 

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

executar as obras. 

 

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

e de subcontratación. 

 

A posible obtención dunha axuda do Estado. 

 

Conclusión 

 

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

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

empresa Fevisa Vías y Obras SL”. 

 

A Mesa, por unanimidade, acordou aceptalo e en consecuencia facelo seu, unindo á Acta, 

polo que se procedeu á valoración do resto das ofertas, mediante aplicación informática Excel 

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

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

seguinte resultado:  
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EMPRESAS / (GRUPO) 

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

Oferta Ptos 
Oferta (m 

pavimentar e 
sinalizar) 

Ptos 
Oferta 

(máximo 2% v. 
estimado) 

Ptos PUNTOS 

1 AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS SA 
 

67.077,12 € 46,16 0,00 0,00 0,00 € 0,00 46,16 

2 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 70.492,18 € 28,98 0,00 0,00 0,00 € 0,00 28,98 

3 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 69.958,57 € 31,66 0,00 0,00 0,00 € 0,00 31,66 

4 GRUPO BASCUAS 2008 SL  73.121,80 € 15,74 75,00 12,50 1.260,33 € 5,00 33,24 

5 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL  72.811,12 € 17,31 0,00 0,00 319,76 € 1,27 18,58 

6 OPAGA003 SL  66.424,45 € 49,45 34,00 5,67 289,00 € 1,15 56,27 

7 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU  61.347,00 € 75,00 60,00 10,00 0,00 € 0,00 85,00 

8 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL  68.014,99 € 41,44 120,00 20,00 1.074,38 € 4,26 65,70 

 

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

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

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

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

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

 

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

08/04/2020 adoptouse a seguinte Resolución: “(...) 

 

Excluír da licitación, en base ao informe técnico emitido, a oferta da mercantil Fevisa Vías 

y Obras SL, ao non considerarse xustificada a súa oferta desproporcionada ou anormalmente baixa. 

 

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

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

seguinte resultado: 

 

EMPRESAS / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 

1 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU  85,00 

2 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL  65,70 

3 OPAGA003 SL  56,27 

4 AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS SA 
 

46,16 

5 GRUPO BASCUAS 2008 SL  33,24 

6 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 31,66 

7 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 28,98 

8 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL  18,58 
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Requirir ao contratista Ovisa Pavimentos y Obras SLU, por ser a oferta máis vantaxosa, 

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

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

 

Por escrito achegado a través da plataforma de contratos do sector público, en data 

11/05/2020, foi requirida a mercantil Ovisa Pavimentos y Obras SLU, para que presentase a 

documentación establecida na cláusula 17 do Prego e a garantía definitiva por importe de 2.535,00 

euros, concedéndolle a tal efecto, un prazo de 10 días hábiles. 

 

A mercantil Ovisa Pavimentos y Obras SLU, achegou a través de escrito de data 22/5/2020 

a indicada documentación. 

 

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

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

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

de Contratación se adopte o seguinte acordo:  

 

Adxudicar a execución da obra SOBER.- Rehabilitación de firme LU-P-5902 "Canabal 

(LU-P-5901)-Rosende-Arxemil (LU-P-5906A)", PK 3+560 a 4+475 conforme ao proxecto técnico, 

aprobado pola Xunta de Goberno en data 20/12/2019 , á mercantil Ovisa Pavimentos y Obras SLU, 

representada por D. Juan Sanmartin Ferreiro, no prezo de 61.347,00 €, dos cales 10.647,00 € son de 

IVE; unhas melloras de obra consistentes en lonxitude a pavimentar e sinalizar horizontalmente, 

coas características definidas na cláusula 12.2 do PCAP de 60 metros e un prazo de execución de 6 

meses. 

 

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

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

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

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

obras executadas, de acordo co establecido na cláusula 22.3 do PCAP. 
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Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 216 da LCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

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

acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

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

deberán de proverse da mesma antes da iniciación da mesma. 

 

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

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

 

1º.- Adxudicar a execución da obra SOBER.- Rehabilitación de firme LU-P-5902 "Canabal 

(LU-P-5901)-Rosende-Arxemil (LU-P-5906A)", PK 3+560 a 4+475 conforme ao proxecto técnico, 

aprobado pola Xunta de Goberno en data 20/12/2019, á mercantil Ovisa Pavimentos y Obras SLU, 

representada por D. Juan Sanmartin Ferreiro, no prezo de 61.347,00 €, dos cales 10.647,00 € son de 

IVE; unhas melloras de obra consistentes en lonxitude a pavimentar e sinalizar horizontalmente, 

coas características definidas na cláusula 12.2 do PCAP de 60 metros e un prazo de execución de 6 

meses. 

 

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

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

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

esta condición, as seguintes: melloras de obra, de acordo co establecido na cláusula 22.3 do PCAP. 

 

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

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

2º.- Requirir o adxudicatario para a formalización do contrato en documento administrativo 

de acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 
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3º.- Facultar á Presidencia para asinar o documento administrativo contractual. 

 

4º.- Determinar que no caso de ser necesaria licenza ou autorizacións para a execución da 

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

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

6.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACIÓN DA OBRA DE GUITIRIZ.- MELLORA SEGURIDADE VIAL LU-P-2301 

“GUITIRIZ (N-VI)- VILARES (LU-170)”, P.K. 0+000 A 0+092 E LU-P-2305 “PARGA (LU-

242)- PENA MOSCOSA (N-VI)”, P.K. 0+000 A 0+195. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

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

os seguintes extremos:  

 

“Por acordo da Xunta de Goberno de data 20/12/2019, aprobouse o Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, proxecto técnico, expediente de contratación e procedemento de 

adxudicación con un orzamento de licitación de 84.785,00 €, dos cales 14.714,75 € son de IVE, 

correspondente á obra: GUITIRIZ.- Mellora seguridade vial LU-P-2301 “Guitiriz (N-VI) – Vilares 

(LU-170)”, P.K. 0+000 a 0+092 e LU-P-2305 “Parga (LU-242) – Pena Moscosa (N-VI)”, P.K. 

0+000 a 0+195. 

 

Por anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público o 03/01/2020 , 

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

da obra por procedemento aberto e mediante tramitación ordinaria. 

 

En reunión celebrada Pola Mesa de contratación con data 05/02/2020 deuse conta das 

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

identificada como GUITIRIZ.- Mellora seguridade vial LU-P-2301 “Guitiriz (N-VI) – Vilares (LU-
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170)”, P.K. 0+000 a 0+092 e LU-P-2305 “Parga (LU-242) – Pena Moscosa (N-VI)”, P.K. 0+000 a 

0+195 segundo anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público e de acordo 

coa información reportada pola plataforma de Contratación do Sector Público. A mesa acordou, por 

unanimidade, admitir inicialmente ás empresas presentadas. 

 

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

documentación administrativa presentada polas empresas admitidas á licitación correspondente á 

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

todas. 

 

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

contendo as proposicións para a licitación, co seguinte resultado:  

 

GUITIRIZ.- MELLORA SEGURIDADE VIAL LU-P-2301 “ GUITIRIZ (N-VI) – VILARES (LU-170)”, P.K. 0+000 A 0+092 E LU-P-2305 “PARGA (LU-242) – PENA MOSCOSA (N-VI)”, P.K. 0+000 A 0+195 

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE incluído) 
 

84.785,00  
  VALOR ESTIMADO 

 
70.070,25  14.714,75 IVE 

CLASIFICACION EXIGIDA:  
 

NO 
  PRAZO DE EXECUCION:  

 
6 MAXIMO 

 
    

1.401,41 
 

EMPRESAS / (GRUPO) 

(A) PRECIO (95) (C) P. DIVULGACIÓN (5) 
CRITERIO 

DESEMPATE 

PREZO ( IVE incluído .- art 102 ) 
Oferta ( sen IVE) (MAX. 

2% S/ V. Estimado 
Plantel / 

Discapacitados 

1 BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS SL   79.367,24 € 1.401,40 € 2/0 

2 BCNOR GESTIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS SL   71.162,86 € 1.401,41 € 21/0 

3 CHOLO SL   68.319,76 € 584,00 € 22/1 

4 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 64.563,18 € 0,00 € 33/1 

5 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   68.819,98 € 1.401,41 € 160/4 

6 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 65.504,56 € 0,00 € 2/0 

7 EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL SL   71.310,25 € 1.400,00 € 28/1 

8 GARVI LUGO CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y REFORMAS SL   72.479,00 € 1.600,00 € 14/0 

9 GRUPO BASCUAS 2008 SL   83.513,23 € 1.401,41 € 89/1 

10 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL   81.554,69 € 290,77 € 2/0 

11 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU   68.365,00 € 0,00 € 44/1 

12 PORTOSAR GALICIA SLU   80.325,85 € 1.300,00 € 6/0 

13 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   69.354,13 € 991,74 € 34/2 

 

Durante a apertura das ofertas, nas das mercantís Cholo SL, e T.A. Isidro Hnos Blanco 

Trigo SL, detéctase erro aritmético no redondeo do IVE e polo tanto na suma total da oferta, (en 

0,01 euros), polo que ao tratarse dun mero erro aritmético, a mesa corríxeo e inclúe o importe 

correcto no cadro precedente, seguindo así os mesmos criterios que en casos similares acaecidos 

con anterioridade e en base igualmente a diversos pronunciamentos dos TARC. (Castilla Leon- 

Resolución 43 e 44/2014 de 5 de xuño; TACRC de 25 de abril, resolución 334/2014). 
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Así mesmo detéctase que na apertura dos arquivos electrónicos referidos a Garvi Lugo 

Construcciones Proyectos y Reformas SL, figura como non acreditada a sinatura dixital, indicando 

que esta asinado por certificado dixital caducado, polo que a mesa acorda que desde o Servizo Tic 

desta Deputación se solicite aclaración ao Servizos técnicos da Plataforma de Contratación do 

Sector Público a fin de coñecer si e posible presentar oferta con certificado dixital caducado ou se 

trata dun erro da plataforma. 

 

A Mesa de Contratación en reunión celebrada o día 12/03/2020 , tomou coñecemento do 

informe emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, en relación co requirimento á empresa 

Fevisa Vías y Obras SL, cuxa oferta incorre en baixa desproporcionada ou anormalmente baixa. En 

dito informe contéñense, entre outros, os seguintes extremos: 

 

Por escrito achegado a través da plataforma de contratación do sector público, en data 

18/02/2020, concedéuselle un prazo de 3 días, á mercantil Garvi Lugo Construcciones Proyectos y 

Reformas SL, para que achegase a documentación indicada. 

 

A mercantil indicada, achegou, a través da plataforma de contratos do sector público, en 

data 18/02/2020 a documentación requirida; anexo I (declaración responsable), o anexo III (oferta 

económica) e anexo IV (declaración a efecto de desempate) asinados correctamente, a teor do 

comprobado, se ben, con un contido distinto do inicial, ao non figurar importe de oferta relativa ao 

prezo, soamente relativa ao programa de divulgación e posta en valor das obras executadas. 

 

Conclusión 

 

Tras o exposto anteriormente, pódese concluír que a mercantil Garvi Lugo Construcciones 

Proyectos y Reformas SL, variou a oferta, non limitándose unicamente á sinatura con certificado 

dixital válido da oferta presentada inicialmente, que era o defecto a subsanar, polo que, a xuízo do 

que asina, procede a exclusión da mercantil do procedemento de licitación, ao haber unha 

modificación da oferta, e continuar os trámites encamiñados á adxudicación da amentada obra. 

 

Elévase o presente informe a trámite e consideración da Mesa de Contratación. 
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A Mesa, tendo en conta o informe anteriormente citado, por unanimidade, acordou aceptalo 

e en consecuencia facelo seu, unindo á presente Acta, polo que se procede, mediante aplicación 

informática Excel (folla de cálculo), e excluída a mercantil Garvi Lugo Construcciones Proyectos y 

Reformas, á comprobación de si algunha oferta puidera considerarse desproporcionada ou 

anormalmente baixa consonte cos criterios establecidos no PCAP, no artigo 85 do RXLCAP, e de 

acordo co establecido no artigo 149 LCSP, co seguinte resultado:  

 

EMPRESAS 
OFERTA  

 
  Oferta 

 MEDIA NOVA MEDIA 

1 BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS SL   79.367,24 € 
 73.332,38 71.287,58 

2 BCNOR GESTIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS SL   71.162,86 € 
 

  3 CHOLO SL   68.319,76 € 
 BAIXA DESPROPORCIONADA NOVA BAIXA 

4 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 64.563,18 € 
 65.999,14 64.158,83 

5 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   68.819,98 € 
 

  6 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 65.504,56 € 
 10% ARRIBA 

 7 EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL SL   71.310,25 € 
 80.665,62 

 8 GRUPO BASCUAS 2008 SL   83.513,23 € 
 

Non se teñen en conta a efectos de cálculo de baixa 
desproporcionada por pertenza con outra empresa a un mesmo 
grupo: 9 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL   81.554,69 € 

 

10 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU   68.365,00 € 
 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL 

11 PORTOSAR GALICIA SLU   80.325,85 € 
   

12 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   69.354,13 € 
   

 

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

ou anormalmente baixa, polo que, a mesa tendo en conta o anteriormente sinalado, procedeu á 

valoración do resto ofertas, mediante aplicación informática Excel (folla de cálculo), das fórmulas 

matemáticas establecidas na cláusula 12 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares reitor 

da execución da obra. Unha vez feita a valoración, obtívose o seguinte resultado:  

 

EMPRESAS / (GRUPO) 

PRECIO (95) P. DIVULGACIÓN (5) TOTAL 

Oferta Ptos 
Oferta (máximo 2% 

v. estimado) 
Ptos PUNTOS 

1 BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS SL  79.367,24 € 25,45 1.401,40 € 5,00 30,45 

2 BCNOR GESTIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS SL  71.162,86 € 64,00 1.401,41 € 5,00 69,00 

3 CHOLO SL  68.319,76 € 77,35 584,00 € 2,08 79,43 

4 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 64.563,18 € 95,00 0,00 € 0,00 95,00 

5 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 
 

68.819,98 € 75,00 1.401,41 € 5,00 80,00 

6 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 65.504,56 € 90,58 0,00 € 0,00 90,58 

7 EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL SL  71.310,25 € 63,30 1.400,00 € 4,99 68,29 

8 GRUPO BASCUAS 2008 SL  83.513,23 € 5,97 1.401,41 € 5,00 10,97 

9 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL  81.554,69 € 15,18 290,77 € 1,04 16,22 

10 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU  68.365,00 € 77,14 0,00 € 0,00 77,14 

11 PORTOSAR GALICIA SLU  80.325,85 € 20,95 1.300,00 € 4,64 25,59 

12 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL  69.354,13 € 72,49 991,74 € 3,54 76,03 

 

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

Actas e demais documentación para que, de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP proceda 
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á clasificación, por orde decrecente, das propostas e requirir ao licitador que presentara a oferta 

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

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

 

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

08/04/2020 adoptouse a seguinte Resolución: 

 

Excluír da licitación, en base ao informe técnico emitido, a oferta da mercantil Garvi Lugo 

Construcciones Proyectos y Construcciones SL, ao achegar oferta distinta da inicialmente asinada 

con sinatura dixital non válida. 

 

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

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

seguinte resultado: 

 

EMPRESAS / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 

1 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL A 95,00 

2 EXCAVACIONES SANTIÑOS SL A 90,58 

3 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL 
 

80,00 

4 CHOLO SL  79,43 

5 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU  77,14 

6 BCNOR GESTIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS SL  69,00 

7 EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL SL  68,29 

8 BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS SL  30,45 

9 PORTOSAR GALICIA SLU  25,59 

10 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL  16,22 

11 GRUPO BASCUAS 2008 SL  10,97 

12 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL  76,03 

 

Requirir ao contratista Construcciones Leonardo Miguélez SL, por ser a oferta máis 

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

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

obras”. 

 

Por escrito achegado a través da plataforma de contratos do sector público, en data 

11/05/2020, foi requirida a mercantil Construcciones Leonardo Miguélez SL, para que presentase a 

documentación establecida na cláusula 17 do Prego e a garantía definitiva por importe de 2.667,90 

euros, concedéndolle a tal efecto, un prazo de 10 días hábiles. 
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A mercantil Construcciones Leonardo Miguélez SL, achegou a través de escrito de data 

21/5/2020 a indicada documentación. 

 

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

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

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

de Contratación se adopte o seguinte acordo:  

 

Adxudicar a execución da obra GUITIRIZ.- Mellora seguridade vial LU-P-2301 “Guitiriz 

(N-VI) – Vilares (LU-170)”, P.K. 0+000 a 0+092 e LU-P-2305 “Parga (LU-242) – Pena Moscosa 

(N-VI)”, P.K. 0+000 a 0+195 conforme ao proxecto técnico, aprobado pola Xunta de Goberno en 

data 20/12/2019, á mercantil Construcciones Leonardo Miguélez SL representada por D. Jose 

Antonio Miguélez Díaz no prezo de 64.563,18 €, dos cales 11.205,18 € son de IVE e un prazo de 

execución de 6 meses. 

 

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

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

carácter de obrigas contractuais esenciais aos efectos do artigo 211.f da LCSP, de acordo co 

establecido na cláusula 22.3 do PCAP. 

 

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

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

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

acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

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

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

 

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

Intervención, propón á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo: 
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1º.- Adxudicar a execución da obra GUITIRIZ.- Mellora seguridade vial LU-P-2301 

“Guitiriz (N-VI) – Vilares (LU-170)”, P.K. 0+000 a 0+092 e LU-P-2305 “Parga (LU-242) – Pena 

Moscosa (N-VI)”, P.K. 0+000 a 0+195 conforme ao proxecto técnico, aprobado pola Xunta de 

Goberno en data 20/12/2019, á mercantil Construcciones Leonardo Miguélez SL, representada por 

D. Jose Antonio Miguélez Díaz, no prezo de 64.563,18 €, dos cales 11.205,18 € son de IVE e un 

prazo de execución de 6 meses. 

 

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

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

carácter de obrigas contractuais esenciais aos efectos do artigo 211.f da LCSP, de acordo co 

establecido na cláusula 22.3 do PCAP. 

 

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

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

2º.- Requirir o adxudicatario para a formalización do contrato en documento administrativo 

de acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

3º.- Facultar á Presidencia para asinar o documento administrativo contractual. 

 

4º.- Determinar que no caso de ser necesaria licenza ou autorizacións para a execución da 

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

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

7.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACIÓN DA OBRA DE CASTRO DE REI.- PAVIMENTACIÓN DO ENTORNO 

DA GRANXA EXPERIMENTAL. GRANXA GAYOSO CASTRO. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 
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“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento no que, entre outros, se conteñen 

os seguintes extremos: “(...) 

 

Por acordo da Xunta de Goberno de data 31/01/2020, aprobouse o Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, proxecto técnico, expediente de contratación e procedemento de 

adxudicación con un orzamento de licitación de 176.853,81 €, dos cales 30.693,64 € son de IVE (a 

esta contratación apícaselle a doutrina de inversión do suxeito pasivo, en relación ao réxime do 

IVE, artigo 84 da Lei 37/1992), correspondente á obra: CASTRO DE REI.- Pavimentación do 

entorno da granxa experimental. Granxa Gayoso Castro  

 

Por anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público o 06/02/2020 , 

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

da obra por procedemento aberto e mediante tramitación ordinaria. 

 

En reunión celebrada pola Mesa de contratación con data 12/03/2020 deuse conta das 

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

identificada como CASTRO DE REI.- Pavimentación do entorno da granxa experimental. Granxa 

Gayoso Castro segundo anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público e de 

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

acordou, por unanimidade, admitir inicialmente ás empresas presentadas. 

 

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

documentación administrativa presentada polas empresas admitidas á licitación correspondente á 

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

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

contendo as proposicións para a licitación, co seguinte resultado:  

 

CASTRO DE REI.- PAVIMENTACIÓN DO ENTORNO DA GRANXA EXPERIMENTAL. GRANXA GAYOSO CASTRO 

  ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE incluído) 
 

176.853,81  
     

VALOR ESTIMADO 
 

146.160,17  30.693,64  
IVE. PARTIDA 

INDEPEND 
   CLASIFICACION EXIGIDA:  

 
NO 

     PRAZO DE EXECUCION:  
 

8 SEMANAS 
 

MAXIMO 
   

     
2.923,20 
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EMPRESAS / (GRUPO) 

PRECIO (90) OUTROS (10) 
CRITERIO 

DESEMPATE   
 

PREZO ( IVE incluído .- art 
102 ) 

AUMENTO PRAZO 
GARANTÍA (5) 

DIVULGACIÓN E 
POSTA VALOR (5) 

(MAX 2% VE) 
Plantel / 

Discapacitados 
  MESES (max 24) IMPORTE BASE IVE 

1 BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS SL   173.475,90 € 24,00 2.923,20 € 2/0 143.368,51 € 30.107,39 € 

2 BCNOR GESTIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS SL   140.599,75 € 24,00 2.415,87 € 21/0 116.198,14 € 24.401,61 € 

3 CHOLO SL   146.258,10 € 24,00 1.461,60 € 22/1 120.874,46 € 25.383,64 € 

4 CONSTRUCCIONES CARBALLEIRA SL   149.406,10 € 24,00 2.923,21 € 15/0 123.476,12 € 25.929,98 € 

5 CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES JOSE SAA SL   148.132,75 € 24,00 0,00 € 48/1 122.423,76 € 25.708,99 € 

6 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA SL   139.007,09 € 24,00 2.160,00 € 14/0 114.881,89 € 24.125,20 € 

7 
GARVI LUGO CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y 
REFORMAS SL 

  142.780,00 € 24,00 2.360,00 € 14/0 
118.000,00 € 24.780,00 € 

8 GRUPO BASCUAS 2008 SL   152.624,83 € 24,00 2.923,20 € 88/1 126.136,22 € 26.488,61 € 

9 HERMANOS PICO YAÑEZ SL   149.884,72 € 12,00 1.048,00 € 10/1 123.871,67 € 26.013,05 € 

10 INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS SL   142.719,18 € 24,00 0,00 € 14/0 117.949,74 € 24.769,44 € 

11 JOSE SANJURJO CONSTRUCCIONES SL   146.235,60 € 24,00 1.461,60 € 11/2 120.855,87 € 25.379,73 € 

12 MANTENIMIENTO FORESTAL MG SL   145.017,29 € 24,00 2.923,20 € 6/0 119.849,00 € 25.168,29 € 

13 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL   154.517,17 € 24,00 2.056,17 € 2/0 127.700,14 € 26.817,03 € 

14 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU   140.311,60 € 24,00 2.923,20 € 41/1 115.960,00 € 24.351,60 € 

15 PORTOSAR GALICIA SLU   157.300,00 € 24,00 2.923,20 € 6/0 130.000,00 € 27.300,00 € 

16 SERGONSA SERVICIOS SL   165.704,66 € 24,00 2.923,20 € 23/0 136.946,00 € 28.758,66 € 

17 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   140.421,93 € 24,00 2.415,87 € 34/2 116.051,18 € 24.370,75 € 

 

Indícase a base e o IVE, dado que a esta contratación aplícaselle a doutrina de inversión do 

suxeito pasivo, en relación ao réxime do IVE, -artigo 84 da Lei 37/1992. 

 

Durante a apertura das ofertas detéctase que a oferta da mercantil Garvi Lugo 

Construcciones Proyectos y Reformas SL, non inclúe a suma total, e no importe en número na base 

detéctase que lle falta un cero, se ben no importe en letra e o cálculo do IVE coincide, polo que o 

total procúrase cun mero cálculo matemático que se efectúa na propia mesa e se inclúe 

correctamente no cadro precedente. 

 

De igual xeito, a mercantil Jose Sanjurjo Construcciones SL, unicamente indica o importe 

da base, e inda que se trata de inversión do suxeito pasivo, debe figurar o IVE, polo que se calcula, 

sobre a base ofertada, na propia mesa, e se inclúe no cadro precedente. 

 

Así mesmo na oferta da mercantil TA Isidro Hnos Blanco Trigo SL, detéctase erro 

aritmético no redondeo do IVE e polo tanto na suma total da oferta, (en 0,01 euros), polo que ao 

tratarse dun mero erro aritmético, a mesa corríxeo e inclúe o importe correcto no cadro precedente. 

 

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

puidera considerarse desproporcionada ou anormalmente baixa consonte cos criterios establecidos 

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

 
  Oferta 

 MEDIA 

1 BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS SL   173.475,90 € 
 149.082,16 

2 BCNOR GESTIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS SL   140.599,75 € 
 

 3 CHOLO SL   146.258,10 € 
 BAIXA DESPROPORCIONADA 

4 CONSTRUCCIONES CARBALLEIRA SL   149.406,10 € 
 134.173,94 

5 CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES JOSE SAA SL   148.132,75 € 
 

  6 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA SL   139.007,09 € 
 10% ARRIBA 

 7 GARVI LUGO CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y REFORMAS SL   142.780,00 € 
 163.990,37 

 
8 GRUPO BASCUAS 2008 SL   152.624,83 € 

 
9 HERMANOS PICO YAÑEZ SL   149.884,72 € 

 
10 INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS SL   142.719,18 € 

 
11 JOSE SANJURJO CONSTRUCCIONES SL   146.235,60 € 

 
12 MANTENIMIENTO FORESTAL MG SL   145.017,29 € 

 
13 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL   154.517,17 € 

 
14 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU   140.311,60 € 

   15 PORTOSAR GALICIA SLU   157.300,00 € 

   16 SERGONSA SERVICIOS SL   165.704,66 € 

   17 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   140.421,93 € 

   
 

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

anormalmente baixa, procedeuse á valoración das ofertas mediante aplicación informática Excel 

(folla de cálculo), das fórmulas matemáticas establecidas na cláusula 10 do Prego de Cláusulas 

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

seguinte resultado:  

 

EMPRESAS / (GRUPO) 

PRECIO (90) OUTROS (10) 

TOTAL 

PUNTOS 

Oferta 

PTOS 

AUMENTO GARANTÍA (5) PLAN DIVULGACIÓN (5) 

PREZO (INCLUÍDO 

IVA) 
MESES (MAX 24) PTOS IMPORTE PTOS 

1 BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS SL   173.475,90 € 8,03 24,00 5,00 2.923,20 € 5,00 18,03 

2 BCNOR GESTIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS SL   140.599,75 € 86,21 24,00 5,00 2.415,87 € 4,13 95,34 

3 CHOLO SL   146.258,10 € 72,76 24,00 5,00 1.461,60 € 2,50 80,26 

4 CONSTRUCCIONES CARBALLEIRA SL   149.406,10 € 65,27 24,00 5,00 2.923,21 € 5,00 75,27 

5 CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES JOSE SAA SL   148.132,75 € 68,30 24,00 5,00 0,00 € 0,00 73,30 

6 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA SL   139.007,09 € 90,00 24,00 5,00 2.160,00 € 3,69 98,69 

7 GARVI LUGO CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y REFORMAS SL   142.780,00 € 81,03 24,00 5,00 2.360,00 € 4,04 90,07 

8 GRUPO BASCUAS 2008 SL   152.624,83 € 57,62 24,00 5,00 2.923,20 € 5,00 67,62 

9 HERMANOS PICO YAÑEZ SL   149.884,72 € 64,13 12,00 2,50 1.048,00 € 1,79 68,42 

10 INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS SL   142.719,18 € 81,17 24,00 5,00 0,00 € 0,00 86,17 

11 JOSE SANJURJO CONSTRUCCIONES SL   146.235,60 € 72,81 24,00 5,00 1.461,60 € 2,50 80,31 

12 MANTENIMIENTO FORESTAL MG SL   145.017,29 € 75,71 24,00 5,00 2.923,20 € 5,00 85,71 

13 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL   154.517,17 € 53,12 24,00 5,00 2.056,17 € 3,52 61,64 

14 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU   140.311,60 € 86,90 24,00 5,00 2.923,20 € 5,00 96,90 

15 PORTOSAR GALICIA SLU   157.300,00 € 46,50 24,00 5,00 2.923,20 € 5,00 56,50 

16 SERGONSA SERVICIOS SL   165.704,66 € 26,51 24,00 5,00 2.923,20 € 5,00 36,51 

17 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   140.421,93 € 86,64 24,00 5,00 2.415,87 € 4,13 95,77 

 

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

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

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

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

 

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

07/04/2020 adoptouse a seguinte Resolución: 

 

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

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

seguinte resultado: 

 

EMPRESAS / (GRUPO) TOTAL PUNTOS 

1 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA SL   98,69 

2 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU   96,90 

3 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL   95,77 

4 BCNOR GESTIÓN Y SOLUCIONES AVANZADAS SL   95,34 

5 GARVI LUGO CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y REFORMAS SL   90,07 

6 INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS SL   86,17 

7 MANTENIMIENTO FORESTAL MG SL   85,71 

8 JOSE SANJURJO CONSTRUCCIONES SL   80,31 

9 CHOLO SL   80,26 

10 CONSTRUCCIONES CARBALLEIRA SL   75,27 

11 CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES JOSE SAA SL   73,30 

12 HERMANOS PICO YAÑEZ SL   68,42 

13 GRUPO BASCUAS 2008 SL   67,62 

14 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL   61,64 

15 PORTOSAR GALICIA SLU   56,50 

16 SERGONSA SERVICIOS SL   36,51 

17 BARNACLE OBRAS Y SERVICIOS SL   18,03 

 

Requirir ao contratista Construcciones y Proyectos Abilleira SL por ser a oferta máis 

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

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

indicándolle que a esta contratación aplícaselle a doutrina de inversión do suxeito pasivo, en 

relación ao réxime do IVE, -artigo 84 da Lei 37/1992”. 

 

Por escrito achegado a través da plataforma de contratos do sector público, en data 

11/05/2020, foi requirida a mercantil Construcciones y Proyectos Abilleira SL, para que presentase 

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

5.744,09 euros, concedéndolle a tal efecto, un prazo de 10 días hábiles. 
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A mercantil Construcciones y Proyectos Abilleira SL, achegou a través de escrito de data 

22/05/2020 a indicada documentación. 

 

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

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

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

de Contratación se adopte o seguinte acordo:  

 

Adxudicar a execución da obra CASTRO DE REI.- Pavimentación do entorno da granxa 

experimental. Granxa Gayoso Castro conforme ao proxecto técnico, aprobado pola Xunta de 

Goberno en data 31/01/2020, á mercantil Construcciones y Proyectos Abilleira SL, representada 

por D. Pablo Pérez Rodríguez, no prezo de 139.007,09 €, dos cales 24.125,20 € son de IVE (Non 

obstante, a esta contratación aplícaselle a doutrina de inversión do suxeito pasivo, en relación ao 

réxime do IVE, -artigo 84 da Lei 37/1992.); un aumento do prazo de garantía de 24 meses, por 

encima dos 12 obrigatorios, quedando así un prazo de garantía de 36 meses; un programa de 

divulgación e posta en valor das obras executadas por importe de 2.160,00 € e 453,60 € de IVE e 

un prazo de execución de 8 semanas. 

 

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

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

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

esta condición, as seguintes: o aumento do prazo de garantía e o importe adicado ao programa de 

divulgación e posta en valor das obras executadas, de acordo co establecido na cláusula 22.3 do 

PCAP. 

 

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

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP 

 

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

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

deberán de proverse da mesma antes da iniciación da mesma. 

 

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

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

 

1º.- Adxudicar a execución da obra CASTRO DE REI.- Pavimentación do entorno da 

granxa experimental. Granxa Gayoso Castro conforme ao proxecto técnico, aprobado pola Xunta 

de Goberno en data 31/01/2020, á mercantil Construcciones y Proyectos Abilleira SL, representada 

por D. Pablo Pérez Rodríguez no prezo de 139.007,09 €, dos cales 24.125,20 € son de IVE (Non 

obstante, a esta contratación aplícaselle a doutrina de inversión do suxeito pasivo, en relación ao 

réxime do IVE, -artigo 84 da Lei 37/1992.); un aumento do prazo de garantía de 24 meses, por 

encima dos 12 obrigatorios, quedando así un prazo de garantía de 36 meses; un programa de 

divulgación e posta en valor das obras executadas por importe de 2.160,00 € e 453,60 € de IVE e 

un prazo de execución de 8 semanas. 

 

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

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

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

esta condición, as seguintes: o aumento do prazo de garantía e o importe adicado ao programa de 

divulgación e posta en valor das obras executadas, de acordo co establecido na cláusula 22.3 do 

PCAP. 

 

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

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

2º.- Requirir o adxudicatario para a formalización do contrato en documento administrativo 

de acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

3º.- Facultar á Presidencia para asinar o documento administrativo contractual. 
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4º.- Determinar que no caso de ser necesaria licenza ou autorizacións para a execución da 

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

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

8.- PROPOSTA EN RELACIÓN COA ADXUDICACIÓN DE INVESTIMENTOS 

INCLUÍDOS POLO CONCELLO DE ALFOZ NO PLAN ÚNICO 2019. 

 

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 Concello de Alfoz achégase certificado de adxudicación de investimentos, incluídos 

no Plan Único 2019, e en relación co mesmo infórmase o seguinte: 

 

Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 26 de febreiro de 

2019 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan Único de Cooperación cos Concellos 

2019. Ditas Bases foron publicadas no BOP nº 052 do sábado 2 de marzo de 2019. 

 

O Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019 foi aprobado polo Pleno desta 

Deputación en sesión extraordinaria, en data 21/05/2019, figurando incluídos os investimentos que 

se sinalan. 

 

As bases do Plan Único establecen na base 18 o prazo para adxudicar os investimentos, 

sinalando “... os concellos adxudicarán e formalizarán, de proceder, os contratos referentes as 

actuacións incluídas no Plan ata o 31 de outubro de 2019. Non obstante, este prazo poderá ser 

prorrogado mediante acordo da Xunta de Goberno a solicitude motivada do Concello” 
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O concello de Alfoz, presentaron os correspondentes certificados do acordo ou resolución 

de adxudicación do contrato ou do acordo de execución por administración -anexos III ou IV, no 

que se sinalan as datas de adxudicación, figurando adxudicadas en data posterior ao prazo previsto 

nas bases, (31/10/2019), sen que conste solicitude de prórroga.  

 

As datas que figuran son: 

 

CONCELLO DE: OBRA PUC/19 Nº: DATA ADXUDICACIÓN 

ALFOZ 8 19/05/2020 

 

Así mesmo o concello acompaña documentación indicando os retrasos na adxudicación das 

obras, para os que tiña prórroga concedida ata o 01/04/2020, indicando como motivo “afectado 

pola suspensión de termos e interrupción de prazos da disposición adicional terceira do RD 

463/2020 en relación co estado de alarma pola crise sanitaria provocada polo COVID-19” 

 

En relación coas adxudicacións, fora do prazo inicialmente previsto e prorroga concedidas 

ao efecto, das referidas obras, por parte do Concello indicado, cabe admitir a adxudicación, en 

virtude do establecido no artigo 70.3 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba 

o regulamento da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, (aplicable por analoxía e 

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

adicional oitava da Lei xeral de subvencións) que determina que “...transcorrido o prazo 

establecido de xustificación sen presentarse a mesma ante o órgano administrativo competente, este 

requirirá ao beneficiario para que no prazo improrrogable de quince días sexa presentada...”, 

trámite que non se ten efectuado, no marco do procedemento de xustificación da achega concedida. 

Tampouco está iniciado o procedemento para declarar a perda do dereito ao cobro da achega, toda 

vez que están en prazo para presentar a xustificación do investimento. 

 

Neste sentido e como regra xeral, os interesados sempre poden aportar alegacións antes do 

trámite de audiencia, garantido polo artigo 42 da LXS, no procedemento de reintegro que se aplica 

ao procedemento para declarar a perda do dereito ao cobro dunha subvención (artigo 89 do RXLS). 

Neste caso non se ten producido nin un nin o outro. 
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Doutra banda, e como argumento xeral aplicable, e reafirmando esta interpretación, o artigo 

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

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

novembro, (derrogada), “...Aos interesados que non cumpran o disposto nos apartados anteriores se 

lles poderá declarar decaídos no seu dereito ao trámite correspondente. Non obstante, admitirase a 

actuación do interesado e producirá os seus efectos legais, si se produce antes ou dentro do día que 

se notifique a resolución na que se teña por transcorrido o prazo”.. Neste caso concreto non se 

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

no Plan Único de Cooperación 2019, e polo tanto debe entenderse que a actuación por iniciativa 

propia de adxudicar os investimentos indicados, incluídos no Plan Único 2019, do Concello 

indicado, e a achega a esta Deputación, debe entenderse presentadas e realizadas dentro do prazo 

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

 

En relación coa adxudicación dos investimentos fora do prazo inicialmente fixado, ou fora 

da prórroga concedida, de ser o caso; de acordo co establecido no artigo 28 da Ordenanza Xeral de 

Subvencións da Deputación Provincial de Lugo, cando o incumprimento polo beneficiario se 

aproxime de modo significativo ao cumprimento total e se acredite por estes unha actuación 

inequivocamente tendente á satisfacción dos seus compromisos a cantidade a reintegrar vira 

determinada pola aplicación dos criterios enunciados no paragrafo n) do apartado III do artigo 17 

da lei ou, no seu caso, as establecidas na normativa autonómica reguladora da subvención, tendo en 

conta o grao de intencionalidade, a contía e a gravidade do incumprimento, os prexuízos que se 

podan causar a terceiros e o prexuízo para os intereses públicos. 

 

O aludido artigo 17.3.n) da LXS establece que a norma reguladora das bases de concesión 

das subvencións concretará, entre outros, os criterios de gradación dos posibles incumprimentos de 

condicións impostas con motivo da concesión das subvencións. Estes criterios resultarán de 

aplicación para determinar a cantidade que finalmente vaia percibir o beneficiario ou, no seu caso, 

o importe a reintegrar, e deberán responder ao principio de proporcionalidade. 

  

O Servizo de Contratación e Fomento ven aplicando en casos precedentes e semellantes ao 

exposto o principio de proporcionalidade e considera que procede aceptar a adxudicación fora do 
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prazo inicialmente establecido, ou das súas prorrogas, de ser o caso, con base no establecido no 

artigo 37.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e no artigo 28 da Ordenanza 

Xeral de subvencións da Deputación Provincial de Lugo ao amosarse unha actividade tendente ao 

cumprimento dos fins e obxectivos da subvención, polo beneficiario. A este respecto, cabe destacar 

o indicado no Informe da Intervención Xeral da Comunidade de Madrid, de 12 de marzo de 2013 

que, en relación coa presentación fóra do prazo establecido dos documentos xustificativos polo 

beneficiario, establece que: “ … acreditado como queda el cumplimiento de la finalidad de la 

subvención dentro del plazo establecido en la orden reguladora de la subvención objeto de 

discrepancia, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a juicio de esta Intervención General, 

no procede imponer el reintegro de las cantidades abonadas al beneficiario por la aportación 

extemporánea de los documentos justificativos de dicho cumplimiento, en tanto que, la 

inobservancia de un requisito de carácter formal no puede implicar una sanción de consecuencias 

patrimoniales desproporcionadas para aquel, como sería el caso del reintegro de la totalidad de la 

ayuda. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia más reciente, como es el caso de la 

sentencia de 29 de febrero de 2000 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que confirma la 

no aplicabilidad del reintegro de la subvención por el beneficiario que incumple sus deberes 

formales de justificación (…)”. 

 

O artigo 37.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, establece que 

cando o incumprimento polo beneficiario se aproxime de modo significativo ao cumprimento total 

e se acredite por estes unha actuación inequivocamente tendente á satisfacción dos seus 

compromisos, a cantidade a reintegrar vira determinada pola aplicación dos criterios enunciados no 

paragrafo n) do apartado 3 do artigo 17 da lei ou, no seu caso, ás establecidas na normativa 

autonómica reguladora da subvención. 

 

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

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

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

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

 

A STS 6/6/2007 aclara que “el principio de proporcionalidad permite emplear ciertos 

criteriosde graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas al conceder 
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las subvenciones. Casos...en los que no existe un incumplimiento absoluto de la obligación de 

justificación, pueden no ser tratados del mismo modo que estos últimos. Si se trata de una 

justificación ligeramente tardía, resulta indiscutible la realización efectiva y material- y dentro de 

su plazo propio- de las condiciones sustantivas y concurren las circunstancias excepcionales que ya 

hemos descrito, habrá junto de las relaciones Administración- beneficiario”. 

 

A STSJ de Castilla e León, Valladolid, 103/2007 de 19/1, nun suposto en que a 

presentación dos xustificantes de gastos fíxose 2 días despois da finalización do prazo, declara que 

non é procedente a revogación por “desproporcionada en relación con la naturaleza del 

incumplimiento que se atribuye a la parte, pues de seguir esta interpretación cualquier 

incumplimiento, por mínimo que fuese, acarrearía necesariamente la revocación de la 

subvención..” pero matiza “salvo que se desprenda que el incumplimiento del plazo de 

presentación, en relación con las normas de la convocatoria haya tenido una naturaleza 

transcendente para el fin de la subvención, o haya podido tener influencia en el ejercicio por la 

Administración de sus potestades de control y fiscalización...” 

 

Neste sentido, cabe mencionar que as bases do Plan Único non indican consecuencias 

“fatales” ou de exclusión á circunstancia de non presentar en prazo as adxudicacións dos 

investimentos. Debe terse en conta o principio de “proporcionalidade” e a boa fe, xunto coa 

lealdade institucional, unido ao efecto útil do procedemento administrativo. 

 

Ademais, na base 20 establécese que os investimentos deberán estar terminados na data 

límite do 30 de setembro de 2020, e a documentación xustificativa da súa execución deberá 

remitirse á Deputación antes do 15 de outubro de 2020, estando, polo tanto, en prazo para 

presentación de dita xustificación. 

 

Conclusión 

 

Visto o antedito, cos datos obrantes neste Servizo de Contratación e Fomento, e a xuízo do 

informante, e tendo en conta que non é finalidade da administración Provincial cernar 

procedementos canalizados para servir ao interese xeral, e moi especialmente no plan que nos 
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ocupa, dando cumprimento á competencia e responsabilidade do ente Provincial de cooperar cos 

Concellos, e en consecuencia, non se observa un detrimento ou perda; non existe ningunha 

circunstancia competitiva na tramitación, senón unha ordenación procedimental para alcanzar os 

obxectivos do plan, sendo estas as pautas aplicadas, desde que se comezou a implantar e aplicar o 

Plan Único, de sorte que existen numerosos precedentes en distintas tramitacións dos plans 

precedentes, entende o que subscribe, que os trámites para a adxudicación, aínda que realizados 

con demora, non deben impedir, en aplicación do principio de proporcionalidade, que se acepte 

ditos certificados, toda vez que, ademais, está en prazo para a presentación da conta xustificativa, 

que será a que determine a cantidade a aboar aos concellos en función da xustificación presentada, 

polo que se informa favorablemente a aceptación do anexo III, inda adxudicado fora do prazo 

inicialmente establecido. 

 

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

 

1º.- Aceptar, á vista da súa xustificación e informe do Servizo de Contratación e Fomento, 

o anexo III de adxudicación de investimentos incluídos no Plan Único 2019, achegado polo 

concello indicado, no que a adxudicación se ten realizada na data que se indica, con posterioridade 

a data límite fixada, tendo en conta que están en prazo para a presentación da conta xustificativa 

(30-09-2020), que será a que determine a cantidade a aboar ao concello: 

 

CONCELLO DE: OBRA PUC/19 Nº: DATA ADXUDICACIÓN 

ALFOZ 8 19/05/2020 

 

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

expresados no acordo.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

DE VIVEIRO SOLICITANDO A APLICACIÓN DE REMANENTES PRODUCIDOS NA 
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ADXUDICACIÓN DE INVESTIMENTOS INCLUÍDOS NO PLAN ÚNICO DE 

COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

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

os seguintes extremos: 

 

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

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

cos Concellos 2019, infórmase o seguinte:  

 

Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 26 de febreiro de 

2019 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan Único de Cooperación cos Concellos 

2019. Ditas Bases foron publicadas no BOP nº 052 do sábado 2 de marzo de 2019, fixándose nas 

mesmas, o prazo do 31 de outubro de 2019 para adxudicar e formalizar, de proceder, os contratos 

referentes aos investimentos incluídos no Plan. 

 

Nas devanditas bases, concretamente na base 13ª, establécese “... os aforros producidos ou 

baixas obtidas nas licitacións poderán ser investidas por cada concello na mesma finalidade, e 

sempre que non supoña modificación orzamentaria (e dicir, con cargo ao mesmo programa de gasto 

que o investimento/actuación onde se producira a baixa), previa proposta do Concello …” 

 

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

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

documentación: 

 

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

execución por administración. (Anexo III ou Anexo IV) 
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Declaración na que se indique o lugar exacto onde se preve colocar o cartel identificativo 

do investimento...” 

 

O Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019 foi aprobado polo Pleno desta 

Deputación en sesión extraordinaria, en data 21/05/2019, figurando incluídas as obras que se 

sinalan e das cales se produce aforro ou remanente na adxudicación. 

 

O concello indicado achegou os correspondentes anexos III ou IV, nos que se concretan as 

baixas producidas nas licitacións dos investimentos incluídos no Plan Único, a declaración 

responsable coas coordenadas UTM, así como solicitude de aplicación dos remanentes nas 

actuacións que se relacionan: 

 

Concello de Viveiro 

 

O Concello de Viveiro presentou Anexo III de obras incluídas no Plan Único, expresando 

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

orzamentarias detalladas pola intervención, e que se sinalan seguidamente: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 

APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

DIPUTACIÓN 

REMANENTE 

ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

VIVEIRO 324 MELLORA DA PISTA DE POUSADOIRO-CAMBELA 1531.76201 17.076,60€ 

 

Así mesmo, por escrito de data 13/5/2020 o concello solicita a aplicación destas baixas, e 

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

modificación orzamentaria, previa proposta do Concello…” nas seguinte actuacións relacionadas; 

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

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

financiamento que se indican: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 

APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

DIPUTACIÓN 

ACHEGA 

CONCELLO 

ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

VIVEIRO REM 
REPOSICIÓN DE FIRME EN UN TRAMO DA 

“PISTA GRANXA – TILLEIRA 
1531.76201 -- 17.071,01€ 17.071,01€ 
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De igual xeito, o Concello solicita unha prórroga para a execución e xustificación destes 

investimentos, ata o 15 de novembro de 2020, ou polo prazo máximo que sexa posible. 

 

Tendo en conta a solicitude do sinalado concello, de ser vontade desta Corporación acceder 

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

Deputación, de conformidade co establecido na base 13 das do Plan Único 2019, “... Os 

investimentos así financiados con cargo aos aforros ou baixas de licitación someteranse a 

aprobación da Xunta de Goberno da Deputación Provincial unha vez recibida e tramitada a 

proposta municipal…”. 

 

Tendo en conta o Decreto da Presidencia, de data 15 de marzo de 2020, polo que se 

dispuxo, entre outros extremos, a suspensión das sesións periódicas ordinarias dos órganos 

colexiados da Deputación Provincial de Lugo (Xunta de Goberno, Pleno e Comisións 

Informativas), co motivo do Real Decreto 463/2020, polo que se declara o estado de alarma para a 

xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.  

 

Tendo en conta o Decreto da Presidencia, de data 24 de marzo de 2020, polo que se 

dispuxo, revocar a delegación das atribucións da Presidencia recollidas no art. 59 do Regulamento 

orgánico da Deputación Provincial de Lugo, correspóndelle ao Presidente, en tanto permaneza 

vixente o estado de alarma. 

 

Polo que va dito, infórmase favorablemente a financiación do investimento identificado, 

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

investimentos incluídos inicialmente polo Concello de Viveiro, no Plan Único 2019, así como a 

prórroga solicitada, debendo estar executados e xustificados ditos investimentos incluídos con 

cargo a remanentes, na data 15 de novembro de 2020. 

 

Por Resolucións da Presidencia de data 18/05/2020 deixouse sen efecto a Resolución do 

15/03/2020, pola que se suspendían as sesións periódicas ou ordinarias dos órganos colexiados, así 

como a Resolución de data 24/03/2020 pola que se revocaba a delegación de atribucións da 

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

 

1º.- Acceder ao solicitado pola Alcaldía do Concello de Viveiro e incluír como 

investimentos financiados con cargo aos remanentes producidos na adxudicación dos investimentos 

incluídos inicialmente, o investimento que deseguido se indica, co financiamento que se detalla: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 

APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

DIPUTACIÓN 

ACHEGA 

CONCELLO 

ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

VIVEIRO REM 
REPOSICIÓN DE FIRME EN UN TRAMO DA 

“PISTA GRANXA – TILLEIRA 
1531.76201 -- 17.071,01€ 17.071,01€ 

 

2º.- Concederlle a prórroga solicitada para a execución e xustificación, dos investimentos 

indicados no apartado anterior, quedando fixada na data 15 de novembro de 2020. 

 

3º.- Dar traslado da presente ao Concello indicado para ao seu coñecemento e aos efectos 

expresados.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

DE OUROL SOLICITANDO A APLICACIÓN DE REMANENTES PRODUCIDOS NA 

ADXUDICACIÓN DE INVESTIMENTOS INCLUÍDOS NO PLAN ÚNICO DE 

COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

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

os seguintes extremos: 

 

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

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

cos Concellos 2019, infórmase o seguinte:  
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Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 26 de febreiro de 

2019 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan Único de Cooperación cos Concellos 

2019. Ditas Bases foron publicadas no BOP nº 052 do sábado 2 de marzo de 2019, fixándose nas 

mesmas, o prazo do 31 de outubro de 2019 para adxudicar e formalizar, de proceder, os contratos 

referentes aos investimentos incluídos no Plan. 

 

Nas devanditas bases, concretamente na base 13ª, establécese “... os aforros producidos ou 

baixas obtidas nas licitacións poderán ser investidas por cada concello na mesma finalidade, e 

sempre que non supoña modificación orzamentaria (e dicir, con cargo ao mesmo programa de 

gasto que o investimento/actuación onde se producira a baixa), previa proposta do Concello …” 

 

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

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

documentación: 

 

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

execución por administración. (Anexo III ou Anexo IV) 

 

Declaración na que se indique o lugar exacto onde se preve colocar o cartel identificativo 

do investimento...” 

 

O Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019 foi aprobado polo Pleno desta 

Deputación en sesión extraordinaria, en data 21/05/2019, figurando incluídas as obras que se 

sinalan e das cales se produce aforro ou remanente na adxudicación. 

 

O concello indicado achegou os correspondentes anexos III ou IV, nos que se concretan as 

baixas producidas nas licitacións dos investimentos incluídos no Plan Único, a declaración 

responsable coas coordenadas UTM, así como solicitude de aplicación dos remanentes nas 

actuacións que se relacionan: 
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Concello de Ourol 

 

O Concello de Ourol presentou Anexo III de obras incluídas no Plan Único, expresando os 

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

orzamentarias detalladas pola intervención, e que se sinalan seguidamente: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 

APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

DIPUTACIÓN 

REMANENTE 

ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

OUROL 198 

PAVIMENTACIÓN DOS ACCESOS A BARCES, BORREIROS, LECÍN-O PONTÓN-LU-P-3809, O 

PORTAL, PONTE DE BETANZOS, O POZO, TUILLE, SILVOSO, AA CORREDOIRA, VILACIMAS 1 

E 2, LEBORÍN, O COMBARRO E OS PAZOS, INCLUÍDO HONORARIOS 

1531.76201 49.229,90€ 

 

Así mesmo, por escrito de data 15/5/2020 o concello solicita a aplicación destas baixas, e 

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

modificación orzamentaria, previa proposta do Concello…” nas seguinte actuacións relacionadas; 

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

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

financiamento que se indican: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 

APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

DIPUTACIÓN 

ACHEGA 

CONCELLO 

ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

OUROL REM 

REPARACIÓN E MANTEMENTO DE PISTAS E 

ACCESOS EN BRAVOS, MIÑOTOS, XERDIZ E 

MERILLE E CONSTRUCIÓN DE BADENES 

REDUTORES EN VILARES. 

1531.76201 -- 49.229,89€ 49.229,89€ 

 

Tendo en conta a solicitude do sinalado concello, de ser vontade desta Corporación acceder 

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

Deputación, de conformidade co establecido na base 13 das do Plan Único 2019, “... Os 

investimentos así financiados con cargo aos aforros ou baixas de licitación someteranse a 

aprobación da Xunta de Goberno da Deputación Provincial unha vez recibida e tramitada a 

proposta municipal…”. 

 

Polo que va dito, infórmase favorablemente a financiación do investimento identificado, 

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

investimentos incluídos inicialmente polo Concello de Ourol, no Plan Único 2019. 

 

Este informe substitúe a calquera outro emitido con anterioridade para o mesmo asunto. 
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A vista do anterior, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 

 

1º.- Acceder ao solicitado pola Alcaldía do Concello de Ourol e incluír como investimentos 

financiados con cargo aos remanentes producidos na adxudicación dos investimentos incluídos 

inicialmente, o investimento que deseguido se indica, debendo estar executado e xustificado nos 

prazos indicados inicialmente nas bases, co financiamento que se detalla: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 

APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

DIPUTACIÓN 

ACHEGA 

CONCELLO 

ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

OUROL REM 

REPARACIÓN E MANTEMENTO DE PISTAS E ACCESOS 

EN BRAVOS, MIÑOTOS, XERDIZ E MERILLE E 

CONSTRUCIÓN DE BADENES REDUTORES EN VILARES. 

1531.76201 -- 49.229,89€ 49.229,89€ 

 

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

expresados.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

DE COSPEITO SOLICITANDO A APLICACIÓN DE REMANENTES PRODUCIDOS NA 

ADXUDICACIÓN DE INVESTIMENTOS INCLUÍDOS NO PLAN ÚNICO DE 

COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor. 

 

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

os seguintes extremos: 

 

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

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

cos Concellos 2019, infórmase o seguinte:  
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Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 26 de febreiro de 

2019 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan Único de Cooperación cos Concellos 

2019. Ditas Bases foron publicadas no BOP nº 052 do sábado 2 de marzo de 2019, fixándose nas 

mesmas, o prazo do 31 de outubro de 2019 para adxudicar e formalizar, de proceder, os contratos 

referentes aos investimentos incluídos no Plan. 

 

Nas devanditas bases, concretamente na base 13ª, establécese “... os aforros producidos ou 

baixas obtidas nas licitacións poderán ser investidas por cada concello na mesma finalidade, e 

sempre que non supoña modificación orzamentaria (e dicir, con cargo ao mesmo programa de gasto 

que o investimento/actuación onde se producira a baixa), previa proposta do Concello …” 

 

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

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

documentación: 

 

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

execución por administración. (Anexo III ou Anexo IV) 

 

Declaración na que se indique o lugar exacto onde se preve colocar o cartel identificativo 

do investimento...” 

 

O Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019 foi aprobado polo Pleno desta 

Deputación en sesión extraordinaria, en data 21/05/2019, figurando incluídas as obras que se 

sinalan e das cales se produce aforro ou remanente na adxudicación. 

 

O concello indicado achegou os correspondentes anexos III ou IV, nos que se concretan as 

baixas producidas nas licitacións dos investimentos incluídos no Plan Único, a declaración 

responsable coas coordenadas UTM, así como solicitude de aplicación dos remanentes nas 

actuacións que se relacionan: 

 

Concello de Cospeito 
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O Concello de Cospeito presentou Anexo III de obras incluídas no Plan Único, expresando 

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

orzamentarias detalladas pola intervención, e que se sinalan seguidamente: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 

APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

DIPUTACIÓN 

REMANENTE 

ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

COSPEITO 

90 

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS MUNICIPAIS: ACCESO DENDE O P.K. 16+800 DA LU-111 A 

CASABRANCA P.K. 0+000 A 1+195 (GOÁ) E ACCESO ÓS BARRIOS DE CARBALLOSA, EDRAMO, 

CASTIÑEIRA E ALDEA, P.K. 0+000 2+040 (XERMAR), INCLUÍDO HONORARIOS 

1531.76201 22.893,75€ 

91 
REXENERACIÓN DE ACCESOS A MIDE, DENDE LU-120 (GOÁ), ABELLEIRAS, DENDE LU-111 (STA 

CRISTINA), PORTO DO SAL, DENDE LU-120 (MUIMENTA), INCLUÍDO HONORARIOS 
1531.76201 17.382,67€ 

92 ALUMEADO EXTERIOR BROZ EN PINO, INCLUÍDO HONORARIOS 1650.76201 4.114,04€ 

93 ALUMEADO EXTERIOR A BOUZA, EN PINO, INCLUÍDO HONORARIOS 1650.76201 3.453,97€ 

94 ALUMEADO EXTERIOR DE O CARBALLAL, XERMAR, INCLUÍDO HONORARIOS 1650.76201 10.168,25€ 

 

Por acordo da Xunta de Goberno, de data 13/03/2020, a vista da xustificación achegada, 

aceptouse a adxudicación dos investimentos, toda vez que foran realizados fora do prazo 

inicialmente outorgado e o Concello non solicitara prórroga. 

 

Así mesmo, por escrito de data 13/5/2020 o concello solicita a aplicación destas baixas, e 

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

modificación orzamentaria, previa proposta do Concello…” nas seguinte actuacións relacionadas; 

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

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

financiamento que se indican: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 

APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

DIPUTACIÓN 

ACHEGA 

CONCELLO 

ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

COSPEITO 

REM 
PAVIMENTACIÓN DOS ACCESOS O PEDREGAL E 

VILASUSO, NAS PARROQUIAS DE GOA E SEIXAS 
1531.76201 2.000,00€ 35.000,00€ 37.000,00€ 

REM 

SINALIZACIÓN HORIZONTAL DE VÍAS MUNICIPAIS 

NAS PARROQUIAS DE RIOAVESO, SANTA 

CRISTINA, ROÁS E GOÁ 

1531.76201 639,27€ 5.276,42€ 5.915,69€ 

REM 
ALUMEADO EXTERIOR DE RIBA DE INSUA EN 

XERMAR  
1650.76201 3.286,92€ 13.909,38€ 17.196,30€ 

REM ALUMEADO EXTERIOR DE OS MUIÑOS EN PINO 1650.76201 3.286,93€ 3.826,88€ 7.113,81€ 

 

Tendo en conta a solicitude do sinalado concello, de ser vontade desta Corporación acceder 

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

Deputación, de conformidade co establecido na base 13 das do Plan Único 2019, “... Os 

investimentos así financiados con cargo aos aforros ou baixas de licitación someteranse a 
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aprobación da Xunta de Goberno da Deputación Provincial unha vez recibida e tramitada a 

proposta municipal …”. 

 

Polo que va dito, infórmase favorablemente a financiación do investimento identificado, 

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

investimentos incluídos inicialmente polo Concello de Cospeito, no Plan Único 2019. 

 

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

 

1º.- Acceder ao solicitado pola Alcaldía do Concello de Cospeito e incluír como 

investimentos financiados con cargo aos remanentes producidos na adxudicación dos investimentos 

incluídos inicialmente, o investimento que deseguido se indica, debendo estar executado e 

xustificado nos prazos indicados inicialmente nas bases, co financiamento que se detalla: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 

APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

DIPUTACIÓN 

ACHEGA 

CONCELLO 

ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

COSPEITO 

REM 

PAVIMENTACIÓN DOS ACCESOS O PEDREGAL 

E VILASUSO, NAS PARROQUIAS DE GOA E 

SEIXAS 

1531.76201 2.000,00€ 35.000,00€ 37.000,00€ 

REM 

SINALIZACIÓN HORIZONTAL DE VÍAS 

MUNICIPAIS NAS PARROQUIAS DE RIOAVESO, 

SANTA CRISTINA, ROÁS E GOÁ 

1531.76201 639,27€ 5.276,42€ 5.915,69€ 

REM 
ALUMEADO EXTERIOR DE RIBA DE INSUA EN 

XERMAR  
1650.76201 3.286,92€ 13.909,38€ 17.196,30€ 

REM 
ALUMEADO EXTERIOR DE OS MUIÑOS EN 

PINO 
1650.76201 3.286,93€ 3.826,88€ 7.113,81€ 

 

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

expresados.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

DE MEIRA SOLICITANDO A APLICACIÓN DE REMANENTES PRODUCIDOS NA 

ADXUDICACIÓN DE INVESTIMENTOS INCLUÍDOS NO PLAN ÚNICO DE 

COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 
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“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento, no que, entre outros se conteñen 

os seguintes extremos: 

 

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

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

cos Concellos 2019, infórmase o seguinte:  

 

Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 26 de febreiro de 

2019 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan Único de Cooperación cos Concellos 

2019. Ditas Bases foron publicadas no BOP nº 052 do sábado 2 de marzo de 2019, fixándose nas 

mesmas, o prazo do 31 de outubro de 2019 para adxudicar e formalizar, de proceder, os contratos 

referentes aos investimentos incluídos no Plan. 

 

Nas devanditas bases, concretamente na base 13ª, establécese “... os aforros producidos ou 

baixas obtidas nas licitacións poderán ser investidas por cada concello na mesma finalidade, e 

sempre que non supoña modificación orzamentaria (e dicir, con cargo ao mesmo programa de gasto 

que o investimento/actuación onde se producira a baixa), previa proposta do Concello …” 

 

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

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

documentación: 

 

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

execución por administración. (Anexo III ou Anexo IV) 

 

Declaración na que se indique o lugar exacto onde se preve colocar o cartel identificativo 

do investimento...” 
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O Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019 foi aprobado polo Pleno desta 

Deputación en sesión extraordinaria, en data 21/05/2019, figurando incluídas as obras que se 

sinalan e das cales se produce aforro ou remanente na adxudicación. 

 

O concello indicado achegou os correspondentes anexos III ou IV, nos que se concretan as 

baixas producidas nas licitacións dos investimentos incluídos no Plan Único, a declaración 

responsable coas coordenadas UTM, así como solicitude de aplicación dos remanentes nas 

actuacións que se relacionan: 

 

Concello de Meira 

 

O Concello de Meira presentou Anexo III de obras incluídas no Plan Único, expresando os 

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

orzamentarias detalladas pola intervención, e que se sinalan seguidamente: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 

APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

DIPUTACIÓN 

REMANENTE 

ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

MEIRA 157 PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A TOUZÓN, INCLUÍDO HONORARIOS 1531.76201 7.783,21€ 

 

Así mesmo, por escrito de data 20/5/2020 o concello solicita a aplicación destas baixas, e 

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

modificación orzamentaria, previa proposta do Concello…” nas seguinte actuacións relacionadas; 

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

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

financiamento que se indican: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 

APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

DIPUTACIÓN 

ACHEGA 

CONCELLO 

ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

MEIRA REM MELLORA DE ACCESO EN A CASANOVA 1531.76201 -- 7.783,20€ 7.783,20€ 

 

Tendo en conta a solicitude do sinalado concello, de ser vontade desta Corporación acceder 

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

Deputación, de conformidade co establecido na base 13 das do Plan Único 2019, “... Os 

investimentos así financiados con cargo aos aforros ou baixas de licitación someteranse a 
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aprobación da Xunta de Goberno da Deputación Provincial unha vez recibida e tramitada a 

proposta municipal …”. 

 

Polo que va dito, infórmase favorablemente a financiación do investimento identificado, 

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

investimentos incluídos inicialmente polo Concello de Meira, no Plan Único 2019. 

 

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

 

1º.- Acceder ao solicitado pola Alcaldía do Concello de Meira e incluír como investimentos 

financiados con cargo aos remanentes producidos na adxudicación dos investimentos incluídos 

inicialmente, o investimento que deseguido se indica, debendo estar executado e xustificado nos 

prazos indicados inicialmente nas bases, co financiamento que se detalla: 

 

CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 

APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

DIPUTACIÓN 

ACHEGA 

CONCELLO 

ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

MEIRA REM MELLORA DE ACCESO EN A CASANOVA 1531.76201 -- 7.783,20€ 7.783,20€ 

 

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

expresados.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

DE SOBER SOLICITANDO A APLICACIÓN DE REMANENTES PRODUCIDOS NA 

ADXUDICACIÓN DE INVESTIMENTOS INCLUÍDOS NO PLAN ÚNICO DE 

COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019. 

 

Téndose producido erro material na transcrición do título do punto número 13 da Orde do 

Día da sesión da Xunta de Goberno de 29 de maio de 2020, proponse a súa corrección sendo 

aprobada a dita proposta por unanimidade dos asistentes, quedando do seguinte xeito: 
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PROPOSTA EN RELACIÓN CO ESCRITO DA ALCALDÍA DO CONCELLO DE SOBER 

SOLICITANDO PRÓRROGA PARA ADXUDICACIÓN DE INVESTIMENTOS 

INCLUÍDOS NO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

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

os seguintes extremos: 

 

"En relación co escrito da Alcaldía do Concello de Sober, no que solicita prórroga para a 

adxudicación e formalización de contratos, de proceder, de investimentos incluídos no Plan Único 

de Cooperación cos Concellos 2019, infórmase o seguinte:  

 

Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 26 de febreiro de 

2019 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan Único de Cooperación cos Concellos 

2019. Ditas Bases foron publicadas no BOP nº 052 do sábado 2 de marzo de 2019. 

 

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

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

adoptado na data límite do 31 de outubro de 2019. Non obstante este prazo poderá ser prorrogado 

mediante acordo da Xunta de Goberno, a solicitude motivada do Concello. 

 

O Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019 foi aprobado polo Pleno desta 

Deputación en sesión extraordinaria celebrada en data 21 de maio de 2019, figurando incluídos os 

investimentos para os que solicitan prórroga de adxudicación. 

 

A Alcaldía do Concello de Sober solicita unha nova prórroga para a adxudicación e 

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

 

Concello de Sober 
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O concello de Sober incluíu ao abeiro do Plan Único 2019, entre outros, o seguinte 

investimento: 

 

CONCELLO Nº INVESTIMENTO 
ACHEGA 

CONCELLO 

ACHEGA 

DEPUTACIÓN 
TOTAL 

SOBER 

302 
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN SUAIREXA (NEIRAS), INCLUÍDO 

HONORARIOS 
15.325,20 € 63.914,29 € 79.239,49 € 

303 
INSTALACIÓN DE SANEAMENTO MUNICIPAL EN ARXEMIL, 

INCLUÍDO HONORARIOS 
0,00 € 98.277,38 € 98.277,38 € 

 

Por acordo da Xunta de Goberno, de data 25/10/2019, acordouse conceder unha prórroga 

para a adxudicación dos investimentos nos termos sinalados: 

 

CONCELLO Nº INVESTIMENTO 
PRÓRROGA 

ADXUDICACIÓN ATA: 

SOBER 
302 SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN SUAIREXA (NEIRAS), INCLUÍDO HONORARIOS 

31/03/2020 
303 INSTALACIÓN DE SANEAMENTO MUNICIPAL EN ARXEMIL, INCLUÍDO HONORARIOS 

 

Por acordo da Xunta de Goberno, de data 13/03/2020, acordouse conceder unha prórroga 

para a adxudicación dos investimentos nos termos sinalados: 

 

CONCELLO Nº INVESTIMENTO 
PRÓRROGA 

ADXUDICACIÓN ATA: 

SOBER 
302 SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN SUAIREXA (NEIRAS), INCLUÍDO HONORARIOS 

31/05/2020 
303 INSTALACIÓN DE SANEAMENTO MUNICIPAL EN ARXEMIL, INCLUÍDO HONORARIOS 

 

A Alcaldía do Concello de Sober, a través de escrito con rexistro de entrada de data 

15/05/2020, solicita unha nova prórroga para a adxudicación e formalización do contrato, de 

proceder, dos investimentos que deseguido se indican, segundo xustificación manifestada, que 

consta no expediente e que en síntese indica “ ... Debido ó estado de alarma (...) ” ata os prazos que 

se sinalan: 

 

CONCELLO Nº INVESTIMENTO 
PRÓRROGA 

ADXUDICACIÓN ATA: 

SOBER 
302 SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN SUAIREXA (NEIRAS), INCLUÍDO HONORARIOS 

31/07/2020 
303 INSTALACIÓN DE SANEAMENTO MUNICIPAL EN ARXEMIL, INCLUÍDO HONORARIOS 

 

Tendo en conta a solicitude da Alcaldía do Concello de Sober, así como os motivos que 

aduce, incorporados ao expediente, de ser vontade desta Corporación acceder ao solicitado, o 

órgano que deberá de adoptar o devandito acordo é a Xunta de Goberno desta Deputación, de 
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conformidade co establecido na base 18 das bases reguladoras do Plan Único 2019, “... este prazo 

poderá ser prorrogado mediante acordo da Xunta de Goberno a solicitude motivada do concello”. 

 

Tendo en conta o Decreto da Presidencia, de data 15 de marzo de 2020, polo que se 

dispuxo, entre outros extremos, a suspensión das sesións periódicas ordinarias dos órganos 

colexiados da Deputación Provincial de Lugo (Xunta de Goberno, Pleno e Comisións 

Informativas), co motivo do Real Decreto 463/2020, polo que se declara o estado de alarma para a 

xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.  

 

Tendo en conta o Decreto da Presidencia, de data 24 de marzo de 2020, polo que se 

dispuxo, revocar a delegación das atribucións da Presidencia recollidas no art. 59 do Regulamento 

orgánico da Deputación Provincial de Lugo, correspóndelle ao Presidente, en tanto permaneza 

vixente o estado de alarma. 

 

Polo que va dito, infórmase favorablemente a concesión dunha nova prórroga ao Concello 

de Sober para a adxudicación e formalización, de proceder, dos contratos dos referidos 

investimentos, concretos e numerados, e incluídos no Plan Único 2019, e ata os prazos indicados.  

 

Por Resolucións da Presidencia de data 18/05/2020 deixouse sen efecto a Resolución do 

15/03/2020, pola que se suspendían as sesións periódicas ou ordinarias dos órganos colexiados, así 

como a Resolución de data 24/03/2020 pola que se revocaba a delegación de atribucións da 

Presidencia na Xunta de Goberno. 

 

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

 

1º.- Acceder ao solicitado pola Alcaldía do Concello de Sober e, en consecuencia, 

concederlle a prórroga solicitada para a adxudicación, dos investimentos indicados deseguido, 

debendo de remitir a Deputación, de forma individual a certificación do acordo ou resolución de 

adxudicación do contrato ou do acordo de execución por administración (anexo III ou IV e 

declaración do lugar de colocación do cartel con coordenadas UTM), nos termos indicados nas 

bases. 
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CONCELLO Nº INVESTIMENTO 
PRÓRROGA ADXUDICACIÓN 

ATA: 

SOBER 

302 
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN SUAIREXA (NEIRAS), INCLUÍDO 

HONORARIOS 
31/07/2020 

303 
INSTALACIÓN DE SANEAMENTO MUNICIPAL EN ARXEMIL, INCLUÍDO 

HONORARIOS 

 

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

expresados.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

ADXUDICACIÓN E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES E DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DA 

SUBMINISTRACIÓN DUNHA FURGONETA PARA O PARQUE MÓBIL DESTA 

DEPUTACIÓN DE LUGO. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor. 

 

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

furgoneta para o Parque Móbil Provincial, consta no mesmo: 

 

Proposta de inicio de expediente de contratación e memoria xustificativa do contrato, con 

CSV: IV66WIBPAEODXK5CAFPXKPTGAA
1
. 

Prego de prescricións técnicas con CSV: IV66G2ASHYJIVDOTQEGGLZYGJY. 

Informe de Intervención relativo á existencia e adecuación de crédito de data 25 de marzo 

de 2020. 

                                                           
1
  Os códigos seguros de validación resultan accesibles na sede electrónica na dirección web: 

https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/pages/verification-code.htm 

 

https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/pages/verification-code.htm;jsessionid=ToO9zW5tT8el65McKKq5qZVOgBD06D1VABtAmWq8.cibeles
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Prego de cláusulas administrativas particulares con CSV: 

IV66GGRP3MJ253FSUQHTIYCSIM. 

Informe xurídico do Servizo de Contratación e Fomento, conformado pola Secretaria 

Xeral, con CSV: IV66GGQ2OE65TDU5SNICEA2EOY. 

 

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

pola Presidencia (ao abeiro do decreto de 24 de marzo de 2020), se adopte a seguinte Resolución: 

 

Aprobar a contratación da subministración dunha furgoneta para o Parque Móbil 

Provincial, cun prazo máximo de entrega de 120 días naturais. 

 

Aprobar o contido íntegro 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 redución dos prazos de 

entrega que permitan unha áxil resposta ás necesidades do Parque Móbil . 

 

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

inserción do correspondente anuncio no perfil do contratante da Deputación Provincial de Lugo 

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

(www.contrataciondelestado.es). 

 

http://www.contrataciondelestado.es/
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Aprobar o gasto segundo o orzamento base de licitación deste contrato que ascende a 

25.894,00 euros. O orzamento base de licitación inclúe 4.494,00 euros en concepto de imposto 

sobre o valor engadido (IVE), na porcentaxe do 21%; importe que se engade aos 21.400,00 euros 

de base.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

15.- PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE, DA CONTRATACIÓN 

POR LOTES 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@, CON DIVISIÓN EN TRES LOTES. ACTUACIÓN 

COFINANCIADA NUN 80% POLO FEDER, ASUMINDO ESTA DEPUTACIÓN DE LUGO 

O RESTANTE 20% CON FONDOS PROPIOS. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación de data 20.05.2020 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. 
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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). 

 

Actas das mesas de contratación, reunidas en acto público, con datas 16 e 31 de xaneiro de 

2020 e 21 de febreiro de 2020. 

 

O día 04 de marzo de 2020, a Presidencia procedeu a requirir a Ceres Gestión Sectorial, a 

documentación á que se refire o artigo 150.2 do LCSP e a cláusula décimo sétima do PCAP para os 

lotes I,II e III. En base á amentada resolución, o Servizo de Contratación e Fomento cursou o 

pertinente requirimento. 

 

Que o 14 de marzo de 2020 entrou en vigor o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo 

que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo 

COVID-19, en cuxa Disposición Adicional Terceira establécese con carácter xeral a suspensión dos 

prazos administrativos, entre os que se atopan os correspondentes aos procedementos de licitación 

de contratos do sector público. 

 

Ceres Gestión Sectorial, pese á suspensión dos prazos administrativos segundo o Real 

Decreto 463/2020 de 14 de marzo, atendeu de forma voluntaria o requirimento da documentación 

administrativa efectuado (rexistro telemático de entrada do día 31 de marzo de 2020) e 

posteriormente, previo requirimento por correo electrónico, subsanou correctamente a 

documentación o día 20 de abril de 2020). 

 

En virtude do establecido na Disposición adicional oitava do Real decreto lei 17/2020, do 5 

de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para 

afrontar o impacto económico e social de COVID. 2019, desde a entrada en vigor do Real decreto 

lei, o 7 de maio de 2020, levántase a suspensión dos termos e a interrupción dos termos de todos os 

http://www.contrataciondelestado.es/
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procedementos de contratación promovidos pola Deputación de Lugo, xa que en todos son 

procesados por medios electrónicos. 

 

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). 

Real Decreto 616/2017 de 16 de junio (B.O.E. nº 144, de 17 de junio de 2017), modificado 

por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre (B.O.E. nº 314, de 29 de diciembre de 2018) y 

el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril (B.O.E. nº 130, de 30 de abril de 2019), para proxectos 

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

 

Consideracións xurídico- administrativas. 

 

Incoase expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación por lotes 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 
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ILUMIN@, con división en tres lotes. A actuación está cofinanciada nun 80% polo FEDER, 

asumindo a Deputación de Lugo o restante 20% con fondos propios. 

 

 

 

O contrato dividirase en lotes, concretamente nos 3 seguintes: Zona Norte, Zona Centro e 

Zona Sur. Tal división correspóndese coa feita noutros contratos da Deputación de Lugo. 

 

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. 

 

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.  

 

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de servizos, de acordo co 

artigo 17 da LCSP, ao conformar prestacións de facer consistentes no desenvolvemento dunha 

actividade ou dirixidas á obtención de un resultado, distinto de unha obra ou unha subministración. 

 

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 
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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. Motívase a elección do procedemento e 

sistema indicados, en atención á forma ordinaria que a estes efectos establece o art. 131 da LCSP. 

En consideración ó indicado, así como en cumprimento do disposto polos artigos 145 e 146 da 

LCSP, os criterios de adxudicación reflíctanse, debidamente puntuados, na cláusula 12ª do prego de 

cláusulas administrativas. Non é susceptible de recurso especial en materia de contratación, dado 

que o valor estimado non supera os 100.000 euros.  

 

Publicouse, o día 20 de decembro de 2019, o 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). 

 

Na sesión da Mesa de contratación, celebrada o 16 de xaneiro de 2020, deuse conta que dos 

licitadores presentados dentro do prazo a este procedemento, aos tres lotes, e informouse aos 

integrantes da Mesa de contratación que a empresa Abante Ingenieria, S.L.P. presentou fora de 

prazo, segundo consta na Plataforma de Contratos do Sector Público, xa que indica que a “fecha y 

hora de presentación de oferta é o 08-01-2020 00:08”, sendo a hora de remate de presentación de 

ofertas o día 07-01-2020 ás 23:59 minutos, polo tanto os membros da Mesa de Contratación 

acordan excluir a oferta e non proceder a súa apertura. 

 

Tendo en conta que o resto dos licitadores concorrentes presentaron as súas propostas 

dentro do prazo estipulado, procédese á apertura e exame dos sobres “A” (documentación 

administrativa) resultando que as empresas presentaron as declaracións responsables esixidas nos 
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pregos de cláusulas administrativas debidamente asinadas. A Mesa de contratación acordou admitir 

as propostas das mesmas ao proceso de adxudicación. 

 

Zona norte lote 1: Meira, Burela, A Pastoriza, Riotorto, Lourenzá, Ourol, Mondoñedo, 

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

 

LICITADORES 

CERES GESTIÓN SECTORIAL, S.L. 

ESTUDIOS INIMATEC, S.L. 

FACILITA, INGENIERÍA, S.L. 

GLOBALGIS SOLUTIONS, S.L. 

INXENIUM SOSTIBLE, SCP 

 

Zona centro lote 2: Baralla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, Cervantes, Cospeito, 

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

 

LICITADORES 

CERES GESTIÓN SECTORIAL, S.L 

ESTUDIOS INIMATEC, S.L. 

FACILITA, INGENIERÍA, S.L. 

GLOBALGIS SOLUTIONS, S.L. 

INXENIUM SOSTIBLE, SCP 

JAVIER ALVADO BENÍTEZ 

SILVIA MARTÍNEZ LORENZO 

 

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. 

 

LICITADORES 

CERES GESTIÓN SECTORIAL, S.L 

ESTUDIOS INIMATEC, S.L. 

FACILITA, INGENIERÍA, S.L. 

GLOBALGIS SOLUTIONS, S.L. 

INXENIUM SOSTIBLE, SCP 

SILVIA MARTÍNEZ LORENZO 
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Acto seguido procédese á apertura da documentación contida no Sobres “B” do Lote 1, 2 e 

3, cos seguintes resultados: 

 

Zona norte lote 1: Meira, Burela, A Pastoriza, Riotorto, Lourenzá, Ourol, Mondoñedo, 

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

 

Licitadores PREZO 

Número de visitas 

por concello 

(mínimo de 2 
visitas por 

concello). 

Distintivo 

ambiental do 
vehículo adscrito 

Documento de 

luminarias e cadro 
onde se actúa, 

Fomento da 

contratación 
indefinida 

CERES GESTIÓN 

SECTORIAL, S.L. 

Oferta: 
5.590,20 euros 

Oferta: 3 Oferta: 0 Azul Oferta: SI Oferta:0% 

ESTUDIOS 

INIMATEC, S.L. 

Oferta: 

7.804,50 euros 
Oferta: 3 Oferta: B Oferta:SI Oferta: 100% 

FACILITA, 

INGENIERIA, S.L. 

Oferta: 
8.311,73 euros 

Oferta:3 Oferta:ECO Oferta: SI Oferta: 0% 

GLOBALGIS 

SOLUTIONS, S.L. 

Oferta: 

5.160,65 euros 
Oferta:3 Oferta:0 Azul Oferta:SI Oferta: 0% 

INXENIUM 

SOSTIBLE, SCP 

Oferta: 
7.246,69 euros 

Oferta: 3 Oferta:B Oferta: SI Oferta:66,66% 

 

(*Na Mesa de Contratación, leuse que a oferta presentada pola empresa Facilita, Ingenie-

Ria, S.L. no apartado “Número de visitas por concello (mínimo de 2 visitas por concello)” era 1 

visita, pero unha vez supervisada toda a documentación en detalle polo servizo de Contratación 

detectouse que que foi un erro na lectura xa que o ofertado realmente eran 3 visitas ofertadas.). 

 

A continuación realízase o cálculo para identificar a existencia de posibles baixas 

desproporcionadas ou anormais, sendo o resultado o seguinte. 

 

En aplicación do establecido no art. 149.2 da LCSP, será considerado que, en principio, é 

desproporcionada ou anormal a/s, en relación co artigo 85 do RD 1098/2001 de 12 de outubro, toda 

oferta (en canto ao termo prezo) que estea dentro dos supostos seguintes: 

 

“(...) 

 

Cando concorran catro ou máis licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10 unidades 

porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen ofertas 
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que sexan superiores á devandita media en máis de 10 unidades porcentuais, procederase ao cálculo 

dunha nova media só coas ofertas que non se encontren no suposto indicado. En todo caso, se o 

número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de 

menor contía.” 

 

MEDIA OFERTAS  

LOTE 1 

10% SUPERIOR A 

MEDIA 

10% INFERIOR A 

MEDIA 

NUEVA MEDIA CON 

LAS MÁS BAJAS 

10% INFERIOR A 

NUEVA MEDIA 

6.822,75 € 7.505,03 € 6.140,48 € 5.999,18 € 5.399,26 € 

 

Polo tanto, considérase que, en principio, é desproporcionada ou anormal a oferta 

presentada por Globalgis Solutions, S.L. 

 

Zona centro lote 2: Baralla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, Cervantes, Cospeito, 

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

 

Licitadores PREZO 

Número de visitas 

por concello 

(mínimo de 2 
visitas por 

concello). 

Distintivo 

ambiental do 
vehículo adscrito 

Documento de 

luminarias e cadro 
onde se actúa, 

Fomento da 

contratación 
indefinida 

CERES GESTIÓN 

SECTORIAL, S.L. 

Oferta: 

4.773,45euros 
Oferta: 3 Oferta: 0 Oferta:SI Oferta: 0% 

ESTUDIOS 

INIMATEC, S.L. 

Oferta: 

6.655 euros 
Oferta:4 Oferta:B Oferta: SI Oferta:100% 

FACILITA, 

INGENIERIA, S.L. 

Oferta: 

7.169,18 euros 
Oferta: 3 Oferta:ECO Oferta: SI Oferta:0% 

GLOBALGIS 

SOLUTIONS, S.L. 

Oferta: 

4.406,82 euros 
Oferta:3 Oferta: 0 Azul Oferta:SI Oferta:0% 

INXENIUM 

SOSTIBLE, SCP 

Oferta: 

6.036,69 euros 
Oferta:3 Oferta: B Oferta: SI Oferta:0% 

JAVIER ALVADO 

BENÍTEZ 

Oferta: 

4.828,15 euros 
Oferta:3 Oferta: B Oferta: SI Oferta:0% 

SILVIA 

MARTÍNEZ 

LORENZO 

Oferta: 
6.117,52 euros 

Oferta:3 Oferta: C Oferta: SI Oferta:0% 

 

A continuación realízase o cálculo para identificar a existencia de posibles baixas 

desproporcionadas ou anormais, sendo o resultado o seguinte. 

 

En aplicación do establecido no art. 149.2 da LCSP, será considerado que, en principio, é 

desproporcionada ou anormal a/s, en relación co artigo 85 do RD 1098/2001 de 12 de outubro, toda 

oferta (en canto ao termo prezo) que estea dentro dos supostos seguintes: 
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Cando concorran catro ou máis licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10 unidades 

porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen ofertas 

que sexan superiores á devandita media en máis de 10 unidades porcentuais, procederase ao cálculo 

dunha nova media só coas ofertas que non se encontren no suposto indicado. En todo caso, se o 

número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de 

menor contía.” 

 

MEDIA OFERTAS 

LOTE 2 

10% SUPERIOR A 

MEDIA 

10% INFERIOR A 

MEDIA 

NUEVA MEDIA CON 

LAS MÁS BAJAS 

10% INFERIOR A 

NUEVA MEDIA 

5.712,40 € 6.283,64 € 5.141,16 € 5.232,53 € 4.709,27 € 

 

Polo tanto, considérase que, en principio, é desproporcionada ou anormal a oferta 

presentada por Globalgis solutions, S.L. 

 

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. 

 

Licitadores Prezo 

Número de visitas 
por concello 

(mínimo de 2 

visitas por 
concello). 

Distintivo 

ambiental do 

vehículo adscrito 

Documento de 

luminarias e cadro 

onde se actúa, 

Fomento da 

contratación 

indefinida 

CERES GESTIÓN 

SECTORIAL, S.L. 

Oferta: 

4.907,76 euros 
Oferta: 3 Oferta: 0 Oferta: SI Oferta: 0% 

ESTUDIOS 

INIMATEC, S.L. 

Oferta: 
6.776,00 euros 

Oferta:4 Oferta: B Oferta: SI Oferta: 100% 

FACILITA, 

INGENIERIA, S.L. 

Oferta: 

7.333,07 euros 
Oferta: 3 Oferta: ECO Oferta: SI Oferta: 0% 

GLOBALGIS 

SOLUTIONS, S.L. 

Oferta: 
4.530,24 euros 

Oferta: 3 Oferta: 0 Oferta: SI Oferta: 0% 

INXENIUM 

SOSTIBLE, SCP 

Oferta: 

6.036,69 euros 
Oferta: 3 Oferta: B Oferta: SI Oferta: 66,66% 

SILVIA 

MARTÍNEZ 

LORENZO 

Oferta: 
6.359,52 euros 

Oferta: 3 Oferta: C Oferta: SI Oferta: 0% 

 

No caso da oferta de Facilita, Ingeniería, S.L., unha vez supervisada polo servizo de 

Contratación detectouse que existe unha diferencia de 1 céntimo no axuste dos decimais, dado que 

na súa oferta indica que se compromete a: 
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“(1)- Prestar o servizo do lote 3 pola cantidade total de 6.060,39 euros, aos que haberá que 

engadir 1.272,68 euros en concepto de IVE (21 %), o que ascende a un total de 7.333,08 euros.” 

 

Tendo en conta a oferta plantexada polo licitador, enténdese que estamos ante un simple 

erro aritmético no sumatorio do importe da base imponible e do IVE por axustes nos decimais, 

podéndose deducir o resultado final dunha simple operación aritmética, sendo o importe total 

correcto 7.333,07 euros, en vez de 7.333,08 euros. 

 

A continuación realízase o cálculo para identificar a existencia de posibles baixas 

desproporcionadas ou anormais, sendo o resultado o seguinte. 

 

En aplicación do establecido no art. 149.2 da LCSP, será considerado que, en principio, é 

desproporcionada ou anormal a/s, en relación co artigo 85 do RD 1098/2001 de 12 de outubro, toda 

oferta (en canto ao termo prezo) que estea dentro dos supostos seguintes: 

 

Cando concorran catro ou máis licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10 unidades 

porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen ofertas 

que sexan superiores á devandita media en máis de 10 unidades porcentuais, procederase ao cálculo 

dunha nova media só coas ofertas que non se encontren no suposto indicado. En todo caso, se o 

número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de 

menor contía.” 

 

MEDIA OFERTAS LOTE 

III 

10% SUPERIOR A 

MEDIA 
10% INFERIOR A MEDIA 

NUEVA MEDIA CON 

LAS MÁS BAJAS 

10% INFERIOR A 

NUEVA MEDIA 

5.990,55 € 6.589,60 € 5.391,49 € 5.458,55 € 4.912,70 € 

 

Polo tanto, considérase que, en principio, son desproporcionadas ou anormais as ofertas 

presentadas por Globalgis Solutions, S.L. e por Ceres Gestion Sectorial, S.L. 

 

Visto canto antecede, a Mesa de Contratación, acordou por unanimidade adoptar os 

seguintes acordos:  
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Elevar ao órgano de contratación a proposta de exclusión da empresa Abante Ingenieria, 

S.L.P. para participar no procedemento de contratación nos lotes I, II e III, por presentar fora de 

prazo, segundo consta na Plataforma de Contratos do Sector Público, xa que indica que a “fecha y 

hora de presentación de oferta é o 08-01-2020 00:08”, sendo a hora de remate de presentación de 

ofertas o día 07-01-2020 ás 23:59 minutos. 

 

Conceder o trámite de xustificación das ofertas presentadas, previsto no art. 149.4 da 

LCSP, en relación coa cláusula décimo terceira do PCAP que rexe esta licitación, por un prazo de 

10 días hábiles, aos seguintes licitadores ao encontrarse as súas ofertas en presunción de 

desproporcionada ou anormalmente baixa.  

 

Zona norte lote 1: Meira, Burela, A Pastoriza, Riotorto, Lourenzá, Ourol, Mondoñedo, 

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

Licitadores PREZO 

GLOBALGIS SOLUTIONS, S.L. Oferta:5.160,65 euros 

 

Zona centro lote 2: Baralla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, Cervantes, Cospeito, 

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

Licitadores PREZO 

GLOBALGIS SOLUTIONS, S.L. Oferta:4.406,82 euros 

 

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. 

Licitadores PREZO 

CERES GESTIÓN SECTORIAL, S.L. Oferta:4.907,76 euros 

GLOBALGIS SOLUTIONS, S.L. Oferta: 4.530,24 euros 

 

Na sesión da Mesa de contratación celebrada o día 31 de xaneiro de 2020, o Presidente 

informa á Mesa de Contratación do erro detectado na oferta económica presentada pola empresa 

Facilita Ingeniería, S.L. no lote I: Zona norte : Meira, Burela, A Pastoriza, Riotorto, Lourenzá, 

Ourol, Mondoñedo, Xermade, O Vicedo, Ribeira de Piquín, Alfoz, Trabada, O Valadouro e 

Vilalba. 
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No caso da oferta de Facilita, Ingeniería, S.L., unha vez supervisada polo servizo de 

Contratación detectouse que existe unha discordancia entre o importe da base impoñible, o IVE e o 

prezo final, dado que na súa oferta indica que se compromete a: 

 

“(1)- Prestar o servizo do lote 1 pola cantidade total de 6.819,19 euros, aos que haberá que 

engadir 1.442,53 euros en concepto de IVE (21 %), o que ascende a un total de 8.311,73 euros.” 

 

Polo tanto, se temos en conta o importe do prezo e do IVE indicado na oferta presentada 

polo licitador, o importe correcto da base imponible sería 6.869,19 euros, e que por axuste nos 

decimais teriamos que redondear o importe a 6.869,20 euros. 

 

Para valorar as posibles consecuencias deste erro, deuse conta aos integrantes da Mesa de 

Contratación da Resolución nº 864/2017 do Tribunal Administrativo Central de recursos 

contractuais e da Resolución nº. 313/2017 do Tribunal Adminstrativo de Contratación Pública da 

Comunidad de Madrid. Na última Resolución citada, estamos ante un caso idéntico ao que estamos 

a valorar, e que de forma resumida conclúe que o Trbunal entende que cabe corrección da oferta ao 

non implicar modificación da mesma, xa que temos unha suma con tres elementos dos cales dous 

non padecen erro, e cuxa aplicación permite entender que o prezo máximo sen IVE é o ofertado 

pola recurrente. Esta interpretación axústase aos principios de proporcionalidade e concurrencia 

sendo obxetivamente comprobable mediante unha simple operación aritmética cal foi o erro 

padecido e o verdadeiro alcance da oferta da recurrente. 

 

Visto o antedito e por analoxía das Resolucións citadas, os integrantes da Mesa de 

Contratación acordan aceptar a oferta económica presentada por Facilita, Ingeniería, S.L., para o 

lote I, en aras de garantir a maior concurrencia de ofertas posible, endo en conta que o defecto 

padecido na oferta, é un simple erro tipográfico confundiéndose un 6 por un 1, e que tanto o 

importe do IVE e do prezo final son correctos, polo que o erro pode emendarse mediante unha 

simple operación aritmética resultando un importe da base imponible de 6.869,19 euros, e que por 

axuste nos decimais resultaría un importe de 6.869,20 euros. 

 

Na Mesa de Contratación celebrada o día 21 de febreiro de 2020, dase conta do informe 

emitido polo servizo xestor en relación ás ofertas económicas incursas en presunción de 
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anormalidade en relación á xustificación da oferta presentada pola empresa Ceres Gestión 

Sectorial, S.L. no procedemento 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@. 

No informe conclúe que “En base a documentación presentada pola empresa Ceres Gestión 

Sectorial, S.L., e de acordo co anteriormente exposto, conclúese que xustifica de forma adecuada e 

na súa totalidade a oferta presentada, polo que se informa favorablemente a xustificación realizada. 

O que se informa aos efectos oportunos, someténdose a superior criterio. Non obstante, a Mesa de 

contratación resolverá o que estime conveniente.” 

 

A continuación infórmase aos integrantes da Mesa de Contratación que a empresa 

Globalgis Solutions, S.L., previo requirimento realizado polo servizo de Contratación e Fomento á 

empresa, e unha vez transcorrido o prazo concedido, non presentou a xustificación das ofertas 

económicas para os lotes I,II e III, incursas en presunción de anormalidade. En contestación ao 

requirimento o día 13.02.2020,remítenos un correo electrónico co seguinte contido: 

 

“Buenos dias: 

Por la presente, les comunicamos nuestra renuncia a la justificación de la baja del contrato 

de referencia. 

Un saludo.” 

 

Tendo en conta o antedito, a Mesa de Contratación, acordou por unanimidade excluír á 

licitadora Globalgis Solutions, S.L. da licitación e admitir a oferta de Ceres para o lote III, con base 

no informe técnico, ao considerarse xustificada a súa oferta, sendo as puntuacións resultantes dos 

criterios evaluables automáticamente os seguintes: 

 

Lote I: 

CONTRATACIÓN POR LOTES 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@. 

LICITADORES 
CRITERIO 

1: PREZO 
PUNTOS 

CRITERIO 
2.1: Nº 

VISITAS 

POR 

CONCELLOS 

PUNTOS 

CRITERIO 

2.2: 

DISTINTIVO 

AMBIENTAL 

PUNTOS 

CRITERIO 2.3: 
DOCUMENTO 

CON 

INDICACIÓN 

DE 

PUNTOS 

CRITERIO 2.4: 

FOMENTO 

CONTRATACIÓN 

INDEFINIDA 

PUNTOS 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
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LUMINARIAS 

E CADRO 
ÓNDE SE 

ACTUA 

% de traballadores 

indefinidos 

CERES 

GESTIÓN 

SECTORIAL 

5.590,20 € 40,00 3 30,00 0 15,00 SI 10 0,00% 0,00 95,00 

ESTUDIOS 

INIMATEC 
7.804,50 € 28,65 3 30,00 B 0,00 SI 10 100,00% 5,00 73,65 

FACILITA 

INGENIERIA 
8.311,73 € 26,90 3 30,00 ECO 10,00 SI 10 0,00% 0,00 76,90 

INXENIUM 

SOSTIBLE 
7.246,69 € 30,86 3 30,00 B 0,00 SI 10 66,66% 3,33 74,19 

 

Lote II: 

CONTRATACIÓN POR LOTES 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@. 

LICITADORES 
CRITERIO 

1: PREZO 
PUNTOS 

CRITERIO 
2.1: Nº 

VISITAS 

POR 

CONCELLOS 

PUNTOS 

CRITERIO 
2.2: 

DISTINTIVO 

AMBIENTAL 

PUNTOS 

CRITERIO 2.3: 

DOCUMENTO 

CON 
INDICACIÓN 

DE 

LUMINARIAS 

E CADRO 

ÓNDE SE 

ACTUA 

PUNTOS 

CRITERIO 2.4: 

FOMENTO 

CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA 

PUNTOS 
PUTUACIÓN 

TOTAL 

% de traballadores 

indefinidos 

CERES 

GESTIÓN 

SECTORIAL 

4.773,45 € 40,00 3 30,00 0 15,00 SI 10 0,00% 0,00 95,00 

ESTUDIOS 

INIMATEC 
6.655,00 € 28,69 4 30,00 B 0,00 SI 10 100,00% 5,00 73,69 

FACILITA 

INGENIERIA 
7.169,18 € 26,63 3 30,00 ECO 10,00 SI 10 0,00% 0,00 76,63 

INXENIUM 

SOSTIBLE 
6.036,69 € 31,63 3 30,00 B 0,00 SI 10 66,66% 3,33 74,96 

JAVIER 

ALVADO 

BENÍTEZ 

4.828,15 € 39,55 3 30,00 B 0,00 SI 10 0,00% 0,00 79,55 

SILVIA 

MARTÍNEZ 

LORENZO 

6.117,52 € 31,21 3 30,00 C 5,00 SI 10 0,00% 0,00 76,21 

 

Lote III: 

CONTRATACIÓN POR LOTES 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@. 

LICITADORES 
CRITERIO 

1: PREZO  
PUNTOS 

CRITERIO 
2.1: Nº 

VISITAS 

POR 

CONCELLOS 

PUNTOS 

CRITERIO 
2.2: 

DISTINTIVO 

AMBIENTAL 

PUNTOS 

CRITERIO 2.3: 

DOCUMENTO 

CON 
INDICACIÓN 

DE 

LUMINARIAS 

E CADRO 

ÓNDE SE 

ACTUA 

PUNTOS 

CRITERIO 2.4: 

FOMENTO 

CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA 

PUNTOS PUNTUACIÓN 

TOTAL 

% de traballadores 

indefinidos 

CERES 

GESTIÓN 

SECTORIAL 

4.907,76 € 40,00 3 30,00 0 15,00 SI 10 0,00% 0,00 95,00 

ESTUDIOS 

INIMATEC 
6.776,00 € 28,97 4 30,00 B 0,00 SI 10 100,00% 5,00 73,97 

FACILITA 

INGENIERIA 
7.333,08 € 26,77 3 30,00 ECO 10,00 SI 10 0,00% 0,00 76,77 

INXENIUM 

SOSTIBLE 
6.036,69 € 32,52 3 30,00 B 0,00 SI 10 66,66% 3,33 75,85 

SILVIA 

MARTÍNEZ 

LORENZO 

6.359,52 € 30,87 3 30,00 C 5,00 SI 10 0,00% 0,00 75,87 

 

Visto canto antecede, a Mesa de Contratación, acordou por unanimidade elevar ao órgano 

de contratación a seguinte Proposta de Resolución: 

 

Excluír á licitadora Globalgis Solutions, S.L. da licitación, ao non presentar a xustificación 

da súa oferta desproporcionada ou anormalmente baixa. 
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Admitir a oferta de ceres para o lote III, con base no informe técnico, ao considerarse 

xustificada a súa oferta. 

 

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

desproporcionadas ou anormalmente baixas, de acordo co artigo 150 da LCSP e a cláusula 13 do 

PCAP, co seguinte resultado: 

 

Lote I: 

 LICITADORES PUNTUACIÓN TOTAL 

1 CERES GESTIÓN SECTORIAL 95,00 

2 FACILITA INGENIERIA 76,90 

3 INXENIUM SOSTIBLE 74,19 

4 ESTUDIOS INIMATEC 73,65 

 

Lote II: 

 LICITADORES PUNTUACIÓN TOTAL 

1 CERES GESTIÓN SECTORIAL 95,00 

2 JAVIER ALVADO BENÍTEZ 79,55 

3 FACILITA INGENIERIA 76,63 

4 SILVIA MARTÍNEZ LORENZO 76,21 

5 INXENIUM SOSTIBLE 74,96 

6 ESTUDIOS INIMATEC 73,69 

 

Lote III: 

 LICITADORES PUNTUACIÓN TOTAL 

1 CERES GESTIÓN SECTORIAL 95,00 

2 FACILITA INGENIERIA 76,77 

3 SILVIA MARTÍNEZ LORENZO 75,87 

4 INXENIUM SOSTIBLE 75,85 

5 ESTUDIOS INIMATEC 73,97 

 

Requirir á empresa Ceres Gestión Sectorial, para que, dentro do prazo de dez días hábiles, a 

contar dende o seguinte a aquel en que reciba o requirimento, presente a documentación á que se 

refire o artigo 150.2 da LCSP para os lotes I,II e III, e que se recolle na cláusula décimo sétima do 

prego de cláusulas administrativas.  

 

Por resolución da Presidencia de data 2 de marzo de 2020, 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 
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Contratos do Sector Público e que se recolle na cláusula décimo sétima do prego de cláusulas 

administrativas e no cadro resumo. O día 4 de marzo de 2020 notificouse o requirimento á empresa. 

A empresa Ceres Gestión Sectorial, pese á suspensión dos prazos administrativos segundo o Real 

Decreto 463/2020 de 14 de marzo, atendeu de forma voluntaria o requirimento da documentación 

administrativa efectuado (rexistro telemático de entrada do día 31 de marzo de 2020) e 

posteriormente, previo requirimento por correo electrónico, subsanou correctamente a 

documentación). Consta informe do Xefe da Sección de Innovación e Participación Cidadá, e do 

responsable do contrato en relación á suficiencia de solvencia técnica e adscrición de medios 

materiais e persoais. 

 

Notificouse a exclusión da empresa Globalgist Solutions, S.L. do procedemento de 

licitación, ao non presentar a xustificación da súa oferta desproporcionada ou anormalmente baixa. 

 

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, e tendo en conta que a empresa Ceres Gestión 

Sectorial aportou a documentación administrativa requirida dentro do prazo outorgado ao efecto, 

proponse que, polo órgano de contratación , se adopten os seguintes acordos:  

 

1º.- Adxudicar á empresa, Ceres Gestión Sectorial, a contratación dos lotes I, II e III 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@, con división en tres lotes. A actuación está cofinanciada nun 80% polo FEDER, 

asumindo a Deputación de Lugo o restante 20% con fondos propios. 
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2º.- A empresa adxudicataria comprométese a prestar o servizo por un prazo de 12 

meses,debendo empezar o mesmo antes da adxudicación do contrato principal,subministración e 

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

proxecto ILUMIN@., xa que o asistente deberá emitir informes previos á adxudicación do contrato 

principal. Non obstante o prazo anteriormente indicado poderá reducirse, en función da finalización 

do contrato principal da subministración e instalación.A efectos informativos indícase que o prazo 

de execución establecido para o contrato principal da subministración e instalación é de 6 meses a 

contar dende o día seguinte á sinatura da acta de inicio da subministración do lote. 

 

Non obstante o disposto anteriormente, o contrato poderá ter un prazo de vixencia superior 

ao sinalado que, en ningún caso, excederá do prazo de duración do contrato principal. A iniciación 

deste contrato complementario quedará en suspenso ata o momento de informar a 

valoración/adecuación da memoria-oferta técnica presentada polos licitadores no proceso de 

contratación do contrato principal da subministración e instalación de material eléctrico de 

iluminación con tecnoloxía LED para o desenvolvemento do proxecto ILUMIN@. 

 

3º.-A empresa adxudicataria dos lotes I,II e III, comprométese a prestar o servizo con 

suxeición estrita ao establecido no PCAP e nos pregos de prescricións técnicas, e polos importes e 

condicións ofertados pola empresa, os cales se detallan a continuación: 

 

Lote I: Zona norte: Meira, Burela, A Pastoriza, Riotorto, Lourenzá, Ourol, Mondoñedo, 

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

 

LICITADOR PREZO SEN IVE IVE PREZO IVE INCLUIDO 

CERES GESTIÓN SECTORIAL 4.620 euros 970,20 euros 5.590,20 euros 

 

A empresa comprométese a achegar de balde: 

 

A realizar para o lote I un número de visitas adicional por concello de: 3 visitas adicionales 

(sendo o mínimo obrigatorio de 2 visitas por concello).  

Distintivo ambiental do vehículo adscrito polo licitador para a prestación do servizo.  
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☒ Etiqueta Ambiental 0 Azul.  

Accede a elaborar un documento con indicación de luminarias e cadro onde se actúa, 

xeoreferenciados en formato shape.shp.  

 

Lote II: Zona centro : Baralla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, Cervantes, Cospeito, 

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

 

LICITADOR PREZO SEN IVE IVE PREZO IVE INCLUIDO 

CERES GESTIÓN SECTORIAL 3.945 euros 828,45 euros 4.773,45 euros 

 

A empresa comprométese a achegar de balde: 

 

A realizar para o lote II un número de visitas adicional por concello de: 3 visitas 

adicionales (sendo o mínimo obrigatorio de 2 visitas por concello).  

Distintivo ambiental do vehículo adscrito polo licitador para a prestación do servizo.  

☒ Etiqueta Ambiental 0 Azul.  

Accede a elaborar un documento con indicación de luminarias e cadro onde se actúa, 

xeoreferenciados en formato shape.shp.  

 

Lote III: 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. 

 

LICITADOR PREZO SEN IVE IVE PREZO IVE INCLUIDO 

CERES GESTIÓN SECTORIAL 4.056 euros 851,76 euros 4.907,76 euros. 

 

A empresa comprométese a achegar de balde: 

 

A realizar para o lote III un número de visitas adicional por concello de: 3 visitas 

adicionales (sendo o mínimo obrigatorio de 2 visitas por concello).  

Distintivo ambiental do vehículo adscrito polo licitador para a prestación do servizo.  

☒ Etiqueta Ambiental 0 Azul.  
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Accede a elaborar un documento con indicación de luminarias e cadro onde se actúa, 

xeoreferenciados en formato shape.shp.  

 

4º.- 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. 

 

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 das 

contratacións en documento administrativo, 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. 

 

16.- PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE, DA CONTRATACIÓN DO 

SERVIZO DE MANTEMENTO INTEGRAL DOS APARELLOS ELEVADORES E 

PORTAS AUTOMÁTICAS NOS CENTROS DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS MAIORES 

DESTA DEPUTACIÓN DE LUGO. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento de data 22 de maio de 2020, no 

que se recollen os seguintes antecedentes e consideracións: 

 

“Antecedentes. 

 

http://www.deputacionlugo.org/
http://www.contrataciondelestado.es/
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Actuacións preparatorias, que inclúen informes técnicos xustificativos da necesidade, a 

idoneidade e a proposta de inicio de expediente de contratación. 

Prego de prescricións técnicas. 

Informe de Intervención relativo á existencia e adecuación de crédito. 

Prego de cláusulas administrativas particulares, elaborado polo Servizo de Contratación e 

Fomento. 

Informe xurídico-administrativo conformado pola Secretaría xeral. 

Fiscalización limitada previa do expediente. 

Acordo da Xunta de Goberno, de data 7 de febreiro do 2020, 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, con Decreto de corrección de erros de 13 de 

febreiro de 2020. 

Publicación, o día 13 de febreiro do 2020, 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).  

Consta no expediente identificación dos licitadores presentados dentro do prazo a este 

procedemento, segundo a Plataforma de Contratación do Sector Público. 

Acta da Mesa de Contratación, reunida en acto público con data 5 de marzo do 2020, para 

apertura da de oferta de criterios cuantificables automaticamente (art. 159 LCSP) para cada lote. 

Acta da Mesa de Contratación, reunida en acto público en data 11 de marzo de 2020, para 

dar conta de avaliación, clasificación de ofertas e proposta de adxudicación. 

Resolución de Presidencia de data 13 de marzo de 2020, pola que se procedeu a requirir a 

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

como xustificación de oferta anormalmente baixa á empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES 

S.L.U., para todos os lotes da licitación. 

Suspensión dos prazos de tramitación dos procedementos de contratación en virtude da 

Disposición Adicional Terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o 

estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. 

Levantamento da suspensión en virtude de Real Decreto-lei 17/2020, de 5 de maio. 

Notificación á empresa, de data 12 de maio de 2020, da Resolución de Presidencia de data 

13 de marzo de 2020. 

A empresa atendeu en tempo e forma o requirimento o día 19 de maio de 2020. 

http://www.contrataciondelestado.es/
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Informe do Servizo de Benestar Social e Igualdade de data 22 de maio de 2020, sobre a 

xustificación da oferta anormalmente baixa e outros extremos. 

 

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 xurídico- administrativas. 

 

Incoouse expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación, por lotes, do 

servizo de mantemento integral dos aparellos elevadores e portas automáticas nos Centros de 

Atención ás Persoas Maiores (CAM) da Deputación de Lugo.  
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O obxecto do contrato non está excluído do ámbito de aplicación do LCSP, xa que non 

figura en ningún dos supostos recollidos no seu artigo 4. 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. O contrato 

definido ten a cualificación de contrato de servizos, de acordo co artigo 17 da LCSP, ao conformar 

o seu obxecto prestacións de facer consistentes no desenvolvemento dunha actividade ou dirixidas 

á obtención dun resultado distinto dunha obra ou subministración. 

 

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 punto 7 do artigo 67 do RXLCAP, 

salvo os que non son procedentes, tendo en conta a modalidade de contrato elixida. 

 

O contrato adxudícase mediante procedemento aberto simplificado “sumario”, de acordo 

co establecido no artigo 159.6 da LCSP, nos termos do artigo 131 da citada lei, conforme aos 

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

consonte coa aplicación dos criterios que se detallan para a determinación da mellor oferta, en 

aplicación dos artigos 145 e 146 da LCSP (criterios que figuran no prego de cláusulas 

administrativas). Esta contratación non está suxeita a regulación harmonizada nin é susceptible de 

recurso especial en materia de contratación, ao ter un valor estimado inferior a 100.000 euros (art. 

44.1 da LCSP).  

 

De conformidade coa acta correspondente á sesión da mesa de contratación do 5 de marzo 

do 2020, deuse conta das empresas presentadas á contratación do referido expediente (segundo 

anuncio publicado con data 13 de febreiro de 2020 no perfil do contratante da Deputación 

Provincial de Lugo-Xunta de Goberno-, aloxado na Plataforma de Contratos do Sector Público), 

que foron as seguintes e para os lotes correspondentes: 

 
Lote 1: CAM Trabada 

LICITADORES 

A EMBARBA S.A 

KONE ELEVADORES S.A. 

ORONA S. COOP. 

SCHINDLER S.A. 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 
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ZARDOYA OTIS S.A. 

 

Lote 2: CAM Pol 

LICITADORES 

A EMBARBA S.A 

KONE ELEVADORES S.A. 

ORONA S. COOP. 

SCHINDLER S.A. 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 

ZARDOYA OTIS S.A. 

 

 

Lote 3: CAM A Fonsagrada (elevadores) 

LICITADORES 

A EMBARBA S.A 

KONE ELEVADORES S.A. 

ORONA S. COOP. 

SCHINDLER S.A. 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 

ZARDOYA OTIS S.A. 

 

 

 

Lote 4: CAM Pedrafita 

LICITADORES 

A EMBARBA S.A 

KONE ELEVADORES S.A. 

ORONA S. COOP. 

SCHINDLER S.A. 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 

ZARDOYA OTIS S.A. 

 

Lote 5: CAM Castroverde 

LICITADORES 

A EMBARBA S.A 

KONE ELEVADORES S.A. 

ORONA S. COOP. 

SCHINDLER S.A. 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 

ZARDOYA OTIS S.A. 
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Lote 6: CAM A Fonsagrada (portas automáticas) 

LICITADORES 

KONE ELEVADORES S.A. 

ORONA S. COOP. 

SCHINDLER S.A. 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 

ZARDOYA OTIS S.A. 

 

Tendo en conta que os licitadores concorrentes presentaron as súas propostas dentro do 

prazo estipulado, procedeuse á apertura do sobre electrónico Único e exame do Anexo I (modelo de 

declaración responsable sobre o cumprimento de requisitos previos), resultando que todos 

presentaron a documentación correctamente. A mesa de contratación acorda admitir todas as 

propostas presentadas ao proceso de adxudicación. 

 

Acto seguido procedeuse ao exame do Anexo III (modelo de proposición económica con 

criterios avaliables automaticamente mediante fórmulas matemáticas), cos seguintes resultados: 

 

Lote 1: CAM Trabada 

LICITADORES 
OFERTA ECONÓMICA 

sen IVE 

OFERTA ECONÓMICA 

con IVE 
ADSCRICION 

A EMBARBA S.A. 960,00 € 1.161,60 € 3 

KONE ELEVADORES S.A. 856,26 € 1.036,07 € 3 

ORONA S. COOP. 1.022,40 € 1.237,10 € 4 

SCHINDLER S.A. 766,80 € 927,83 € 9 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 622,80 € 753,59 € 4 

ZARDOYA OTIS S.A. 765,60 € 926,38 € 15 

 

Lote 2: CAM Pol 

LICITADORES 
OFERTA ECONÓMICA 

sen IVE 

OFERTA ECONÓMICA 

con IVE 
ADSCRICION 

A EMBARBA S.A. 720,00 € 871,20 € 3 

KONE ELEVADORES S.A. 677,34 € 819,58 € 3 

ORONA S. COOP. 894,60 € 1.082,47 € 4 

SCHINDLER S.A. 766,80 € 927,83 € 9 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 622,80 € 753,59 € 4 

ZARDOYA OTIS S.A. 765,60 € 926,38 € 15 

 

Lote 3: CAM A Fonsagrada (elevadores) 

LICITADORES 
OFERTA ECONÓMICA 

sen IVE 

OFERTA ECONÓMICA 

con IVE 
ADSCRICION 

A EMBARBA S.A. 1.440,00 € 1.742,40 € 3 

KONE ELEVADORES S.A. 1.686,96 € 2.041,22 € 3 

ORONA S. COOP. 1.252,44 € 1.515,45 € 4 
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SCHINDLER S.A. 1.533,60 € 1.855,66 € 9 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 1.245,60 € 1.507,18 € 4 

ZARDOYA OTIS S.A. 1.531,20 € 1.852,75 € 15 

 

Lote 4: CAM Pedrafita 

LICITADORES 
OFERTA ECONÓMICA 

sen IVE 

OFERTA ECONÓMICA 

con IVE 
ADSCRICION 

A EMBARBA S.A. 720,00 € 871,20 € 3 

KONE ELEVADORES S.A. 805,14 € 974,22 € 3 

ORONA S. COOP. 1.086,36 € 1.314,50 € 4 

SCHINDLER S.A. 766,80 € 927,83 € 9 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 622,80 € 753,59 € 4 

ZARDOYA OTIS S.A. 765,60 € 926,38 € 15 

 

Lote 5: CAM Castroverde 

LICITADORES 
OFERTA ECONÓMICA 

sen IVE 

OFERTA ECONÓMICA 

con IVE 
ADSCRICION 

A EMBARBA S.A. 720,00 € 871,20 € 3 

KONE ELEVADORES S.A. 613,44 € 742,26 € 3 

ORONA S. COOP. 1.022,40 € 1.237,10 € 4 

SCHINDLER S.A. 766,80 € 927,83 € 9 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 622,80 € 753,59 € 4 

ZARDOYA OTIS S.A. 765,60 € 926,38 € 15 

 

Lote 6: CAM A Fonsagrada (portas automáticas) 

LICITADORES 
OFERTA ECONÓMICA 

sen IVE 

OFERTA ECONÓMICA 

con IVE 
ADSCRICION 

KONE ELEVADORES S.A. 853,20 € 1.032,37 € 3 

ORONA S. COOP. 1.611,84 € 1.950,33 € 4 

SCHINDLER S.A. 1.200,00 € 1.452,00 € 9 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 429,60 € 519,82 € 4 

ZARDOYA OTIS S.A. 451,20 € 545,95 € 15 

 

(...) 

 

De conformidade coa acta correspondente á sesión da mesa de contratación do 11 de marzo 

do 2020, fíxose pública a avaliación, clasificación de ofertas e proposta de adxudicación. 

 

Pola Presidencia explicouse que, nestas licitacións tramitadas por procedemento 

simplificado “sumario”, o artigo 159.4 da LCSP dispón que, logo da avaliación, clasificación de 

ofertas e proposta de adxudicación a favor do candidato con mellor puntuación, no caso de que a 

oferta do licitador que obtivera mellor puntuación se presuma que é anormalmente baixa, se seguirá 
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o procedemento previsto no artigo 149 da LCSP, se ben o prazo máximo para que xustifique a súa 

oferta o licitador non poderá superar os 5 días hábiles desde o envío da correspondente 

comunicación. 

 

Da aplicación dos criterios de valoración das proposicións fixados no PCAP (criterios 

matemáticos e/ou automáticos), obtivéronse os seguintes resultados: 

 

 

Lote 1: CAM Trabada 

  Puntuación 

LICITADORES OFERTA ECONÓMICA ADSCRICION TOTAL 

A EMBARBA S.A. 58,39 6 64,39 

KONE ELEVADORES S.A. 65,46 6 71,46 

ORONA S. COOP. 54,82 10 64,82 

SCHINDLER S.A. 73,10 10 83,10 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 90,00 10 100,00 

ZARDOYA OTIS S.A. 73,21 10 83,21 

 

Lote 2: CAM Pol 

  Puntuación 

LICITADORES OFERTA ECONÓMICA ADSCRICION TOTAL 

A EMBARBA S.A. 77,85 6 83,85 

KONE ELEVADORES S.A. 82,75 6 88,75 

ORONA S. COOP. 62,66 10 72,66 

SCHINDLER S.A. 73,10 10 83,10 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 90,00 10 100,00 

ZARDOYA OTIS S.A. 73,21 10 83,21 

 

Lote 3: CAM A Fonsagrada (elevadores) 

  Puntuación 

LICITADORES OFERTA ECONÓMICA ADSCRICION TOTAL 

A EMBARBA S.A. 77,85 6 83,85 

KONE ELEVADORES S.A. 66,45 6 72,45 

ORONA S. COOP. 89,51 10 99,51 

SCHINDLER S.A. 73,10 10 83,10 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 90,00 10 100,00 

ZARDOYA OTIS S.A. 73,21 10 83,21 

 

Lote 4: CAM Pedrafita 

  Puntuación 

LICITADORES OFERTA ECONÓMICA ADSCRICION TOTAL 

A EMBARBA S.A. 77,85 6 83,85 

KONE ELEVADORES S.A. 69,62 6 75,62 

ORONA S. COOP. 51,60 10 61,60 

SCHINDLER S.A. 73,10 10 83,10 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 90,00 10 100,00 
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ZARDOYA OTIS S.A. 73,21 10 83,21 

 

Lote 5: CAM Castroverde 

  Puntuación 

LICITADORES OFERTA ECONÓMICA ADSCRICION TOTAL 

A EMBARBA S.A. 76,68 6 82,68 

KONE ELEVADORES S.A. 90,00 6 96,00 

ORONA S. COOP. 54,00 10 64,00 

SCHINDLER S.A. 72,00 10 82,00 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 88,65 10 98,65 

ZARDOYA OTIS S.A. 72,11 10 82,11 

 

Lote 6: CAM A Fonsagrada (portas automáticas) 

  Puntuación 

LICITADORES OFERTA ECONÓMICA ADSCRICION TOTAL 

KONE ELEVADORES S.A. 45,32 6 51,32 

ORONA S. COOP. 23,99 10 33,99 

SCHINDLER S.A. 32,22 10 42,22 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 90,00 10 100,00 

ZARDOYA OTIS S.A. 85,69 10 95,69 

 

O licitador que obtivo mellor puntuación nos seis lotes foi THYSSENKRUPP 

ELEVADORES SLU. En aplicación do establecido no art. 149.2 da LCSP, presúmese que as 

ofertas son anormalmente baixas por estar por debaixo dos seguintes importes: 

  

LOTE IMPORTE SEN IVE 

1 CAM TRABADA 677,58 euros 

2 CAM POL 639,46 euros 

3 CAM A FONSAGRADA (ELEVADORES) 1.260,51 euros 

4 CAM PEDRAFITA 662,42 euros 

5 CAM CASTROVERDE 627,96 euros 

6 CAM A FONSAGRADA (PORTAS AUTOMÁTICAS) 520,20 euros 

 

Neste procedemento simplificado “sumario” a Lei permite que se acumule, respecto do 

licitador que obtivo mellor puntuación a solicitude de documentación que non conste nos rexistros 

de licitadores, co trámite de xustificación da oferta desproporcionada ou anormalmente baixa.  

 

No caso de que a empresa proposta non xustifique a súa proposición e sexa excluída, 

pasará ao seguinte licitador. Neste caso, convocaríase unha nova mesa de contratación. 
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De xustificar adecuadamente a oferta presentada, en termos que deba ser admitida a súa 

proposición, entenderase, automaticamente, salvado o condicionante establecido, de sorte que se 

continuará coa tramitación, aos efectos de adxudicar e formalizar o contrato. 

  

A Mesa acordou, por unanimidade, publicar na Plataforma de Contratación do Sector 

Público as puntuacións totais e elevar informe–proposta a Presidencia para que adopte a seguinte 

Resolución: 

 

Clasificar aos licitadores admitidos atendendo ao seguinte orde de importancia e 

ponderación: 

 

Lote 1- CAM Trabada 

Nº ORDE LICITADOR PUNTUACIÓN ACADADA 

1 THYSSENKURPP ELEVADORES SLU 100 

2 ZARDOYA OTIS S.A. 83,21 

3 SCHINDLER S.A. 83,10 

4 KONE ELEVADORES S.A. 71,46 

5 ORONA S. COOP. 64,82 

6 A EMBARBA S.A. 64,39 

 

Lote 2- CAM Pol 

Nº ORDE LICITADOR PUNTUACIÓN ACADADA 

1 THYSSENKURPP ELEVADORES SLU 100 

2 KONE ELEVADORES S.A. 88,75 

3 A EMBARBA S.A. 83,85 

4 ZARDOYA OTIS S.A. 83,21 

5 SCHINDLER S.A. 83,10 

6 ORONA S. COOP. 72,66 

 

Lote 3- CAM A Fonsagrada (elevadores) 

Nº ORDE LICITADOR PUNTUACIÓN ACADADA 

1 THYSSENKURPP ELEVADORES SLU 100 

2 ORONA S. COOP. 99,51 

3 A EMBARBA S.A. 83,85 

4 ZARDOYA OTIS 83,21 

5 SCHINDLER S.A. 83,10 

6 KONE ELEVADORES S.A. 72,45 

 

Lote 4- CAM Pedrafita 

Nº ORDE LICITADOR PUNTUACIÓN ACADADA 

1 THYSSENKURPP ELEVADORES SLU 100 

2 A EMBARBA S.A. 83,85 

3 ZARDOYA OTIS S.A. 83,21 
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4 SCHINDLER S.A. 83,10 

5 KONE ELEVADORES S.A. 75,62 

6 ORONA S. COOP. 61,60 

 

Lote 5- CAM Castroverde 

Nº ORDE LICITADOR PUNTUACIÓN ACADADA 

1 THYSSENKURPP ELEVADORES SLU 98,65 

2 KONE ELEVADORES S.A. 96,00 

3 A EMBARBA S.A. 82,68 

4 ZARDOYA OTIS 82,11 

5 SCHINDLER S.A. 82,00 

6 ORONA S. COOP. 64,00 

 

Lote 6- CAM A Fonsagrada (portas automáticas) 

Nº ORDE LICITADOR PUNTUACIÓN ACADADA 

1 THYSSENKURPP ELEVADORES SLU 100,00 

2 ZARDOYA OTIS  95,69 

3 KONE ELEVADORES S.A. 51,32 

4 SCHINDLER S.A. 42,22 

5 ORONA S. COOP. 33,99 

 

Non obstante, esta clasificación queda condicionada a que as ofertas que se atopan incursas 

en situación de desproporcionada ou anormalmente baixa, se xustifiquen en termos que podan ser 

admitidas. 

 

Conceder o trámite de xustificación das ofertas presentadas, previsto no art. 149.4 da 

LCSP, en relación coa cláusula décimo terceira do PCAP que rexe esta licitación, por un prazo non 

superior a 5 días hábiles, ao licitador que obtivo a mellor puntuación (THYSSENKURPP 

ELEVADORES SLU) en todos os lotes da presente licitación, ao encontrarse todas en presunción 

de desproporcionada ou anormalmente baixa.  

 

Requirir, no caso de que sexa precisa, a documentación adicional que complemente a 

información extraída da consulta do Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do 

Estado (rolece) ou do Rexistro Xeral de Contratistas da Xunta de Galicia (RXC), que deberá 

aportarse no prazo de sete días hábiles, pola empresa que obtivo maior puntuación en todos os 

lotes, THYSSENKURPP ELEVADORES SLU. 
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Por Resolución da Presidencia de 13 de marzo de 2020, clasificouse aos licitadores 

presentados e acordouse conceder o trámite de xustificación das ofertas presentadas, ao encontrarse 

todas en presunción de desproporcionada ou anormalmente baixa, por un prazo non superior a 5 

días hábiles e requirir, simultaneamente, a documentación adicional que complemente a 

información extraída da consulta do Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do 

Estado (rolece) ou do Rexistro Xeral de Contratistas da Xunta de Galicia (RXC), no prazo de sete 

días hábiles, á empresa que obtivo maior puntuación en todos os lotes da presente licitación, 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU. 

 

Con data 12 de maio de 2020 notificouse o requirimento á empresa, que presentou o día 19 

de maio de 2020 a documentación solicitada, en tempo e forma. 

 

A técnica do Servizo de Benestar Social e Igualdade, con data 22 de maio de 2020, emitiu 

informes favorables sobre adecuación da xustificación das ofertas en presunción de 

desproporcionadas ou anormalmente baixas e sobre adecuación da habilitación, seguro e adscrición 

de medios presentada pola empresa.  

 

Tal e como acordara a Mesa de contratación, de xustificar a empresa adecuadamente a 

oferta presentada, en termos que deba ser admitida a súa proposición, entenderase, 

automaticamente salvado o condicionante establecido, de sorte que se continuará coa tramitación, 

aos efectos de adxudicar e formalizar o contrato. 

 

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 da adxudicación do contrato, 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 THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU, a contratación de 

todos os lotes da licitación do servizo de mantemento integral dos aparellos elevadores e portas 
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automáticas nos centros de atención ás persoas maiores da Deputación provincial de Lugo, por un 

importe total de 5.041,36 euros, IVE incluído. 

 

2º.- A empresa adxudicataria comprométese a prestar o servizo por un prazo de un ano, 

polo seguintes importes e persoal adscrito:  

 

Lote 1, CAM Trabada: 622,80 euros, aos que se engadirán 130,79, en concepto de IVE, o 

que ascende a un total de 753,59 euros. Comprométese a adscribir ao contrato (lote indicado) un 

total de catro operarios.  

 

Lote 2, CAM Pol: 622,80 euros, aos que se engadirán 130,79, en concepto de IVE, o que 

ascende a un total de 753,59 euros. Comprométese a adscribir ao contrato (lote indicado) un total 

de catro operarios. 

 

Lote 3, CAM A Fonsagrada (elevadores): 1245,60 euros, aos que se engadirán 261,58 

euros, en concepto de IVE, o que ascende a un total de 1507,18 euros. Comprométese a adscribir 

ao contrato (lote indicado) un total de catro operarios. 

  

Lote 4, CAM Pedrafita: 622,80 euros, aos que se engadirán 130,79, en concepto de IVE, o 

que ascende a un total de 753,59 euros. Comprométese a adscribir ao contrato (lote indicado) un 

total de catro operarios.  

 

Lote 5, CAM Castroverde: 622,80 euros, aos que se engadirán 130,79, en concepto de IVE, 

o que ascende a un total de 753,59 euros. Comprométese a adscribir ao contrato (lote indicado) un 

total de catro operarios.  

 

Lote 6, CAM A Fonsagrada (portas automáticas): 429,60 euros, aos que se engadirán 90,22 

euros, en concepto de IVE, o que ascende a un total de 519,82 euros. Comprométese a adscribir ao 

contrato (lote indicado) un total de catro operarios.  
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Tendo en conta a data prevista de inicio do servizo, en xuño de 2020, a distribución por 

anualidades é a seguinte:  

 

Anualidade LOTE 1  

Importe IVE 
incluído (euros) 

LOTE 2  

Importe IVE 
incluído (euros) 

LOTE 3 

Importe IVE 
incluído (euros) 

LOTE 4 

Importe IVE 
incluído (euros) 

LOTE 5 

Importe IVE 
incluído (euros) 

LOTE 6  

Importe IVE 
incluído (euros) 

2020 (7 meses) 439,59 439,59 879,18 439,59 439,59 303,23 

2021 (5 meses) 314,00 314,00 628,00 314,00 314,00 216,59 

Total 753,59 753,59 1507,18 753,59 753,59 519,82 

 

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

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

nos orzamentos da anualidade 2021 as cantidades indicadas, nas correspondentes aplicacións. 

 

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 un ano, contados dende o día 

seguinte a subscrición da acta de inicio, prorrogable por outro ano, ate un máximo de dos anos 

(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.” 

 

http://www.deputacionlugo.org/
http://www.contrataciondelestado.es/
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A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

CONVENIOS CON DISTINTAS ENTIDADES E CONCELLOS. 

 

Tendo en conta que non se presentou expediente ningún para tratar neste punto, a Xunta de 

Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda retirar o presente asunto da Orde do Día. 

 

18.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PROTOCOLO XERAL 

DE ACTUACIÓN A SUBSCRIBIR ENTRE ESTA DEPUTACIÓN DE LUGO E ABANCA 

PARA A POSTA EN MARCHA DO "PLAN DE REACTIVACIÓN LUGO: COVID-19". 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe da Sección de Fomento do Servizo de Contratación e Fomento, no que 

literalmente se establece: 

 

“En relación ao Protocolo Xeral de actuación entre a Deputación Provincia de Lugo e 

ABANCA, marca comercial baixo a que opera a Banca Institucional de ABANCA Corporación 

Bancaria S.A, co obxecto de por a disposición das familias, autónomos, empresas e Corporacións 

Locais da provincia de Lugo, unha liña de crédito en condicións preferentes de prezo con respecto 

ao mercado de ata 25 millóns de euros, instrumentada a través do catálogo de produtos que se 

recollen como anexo ao mesmo, dende a Sección de Fomento do Servizo de Contratación e 

Fomento emítese o seguinte informe: 

 

Antecedentes: 

 

Primeiro.- Consta escrito, de data 25 de maio de 2020 de José Antonio María Calvo, 

Coordinador Negocio Institucional de ABANCA (marca comercial baixo a que opera a banca 

institucional de ABANCA Corporación Bancaria S.A.) no que solicita dar cabida ao “Plan de 
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Reactivación Lugo: COVID - 19” onde se recolle a posta a disposición dunha liña de crédito en 

condicións preferentes de prezo con respecto ao mercado de ata 25 millóns de euros, para satisfacer 

as demandas de financiamento prantexadas por familias, empresas, autónomos e corporacións 

locais (incluídos os seus organismos dependentes). Esta liña de crédito, destinada específicamente 

para dar cobertura ás necesidades derivadas da situación pandémica, instruméntase a través dunha 

serie de produtos recollidos no Anexo I do Plan de Reactivación Lugo COVID- 19 

 

Achegase minuta do Plan (en formato de convenio de colaboración). 

 

Consideracións: 

 

O artigo 111 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o 

texto refundido das Disposicións legais vixentes en materia de réxime local recolle que: 

 

“As entidades locais poderán concertar os contratos, pactos ou condicións que teñan por 

conveniente, sempre que non sexan contrarios aos intereses público, ao ordenamento xurídico e aos 

principios de boa transparencia, e deberán cumprilos a teor dos mesmos, sen prexuízo das 

prerrogativas establecidas no seu caso en favor de ditas entidades”. 

 

No Plan Plan de Reactivación Lugo COVID- 19 recóllense unhas iniciativas que cadran 

cos fins e obxectivos estratéxicos do ente provincial (art. 31 da LBRL e artigo 101 da Lei 5/1997, 

do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia). 

 

A materia obxecto do presente protocolo é competencia provincial en aplicación do artigo 

36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, modificada pola Lei 57/2003, 

do 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local, tal e como se explicitou en 

apartados precedentes, en coherencia co Artigo 109 da Lei de Administración Local de Galicia e o 

artigo 3.3 da Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 

27/2013, do 27 de decembro. 
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Os Protocolos Xerais de Actuación, en termos xurídico-administrativos, non teñen a 

consideración propiamente de convenios, segundo o disposto no 47.1 da Lei 40/2015, do 1 de 

outubro, de réxime xurídico do sector público. 

 

“Non teñen a consideración de convenios, os Protocolos Xerais de Actuación ou 

instrumentos similares que comporten meras declaracións de intención de contido xeral ou que 

expresen a vontade das Administracións e partes suscritoras para actuar cun obxectivo común, 

sempre que non supoñan la formalización de compromisos xurídicos concretos e esixibles”. 

 

Dende a Sección de Fomento do Servizo de Contratación e Fomento considérase que o 

documento máis axeitado para instrumentar esta vontade de actuar no obxectivo común de 

favorecer a economía familiar, a sustentabilidade ambiental, o desenvolvemento rural e tecnolóxico 

e o emprendemento, dando cobertura ás necesidades derivadas da situación xerada pola COVID – 

19 é a través dun Protocolo Xeral de Actuación (e non dun convenio de colaboración). O ámbito de 

aplicación é: 

 

Deputación: No marco da actual conxuntura económica e social, é obxectivo prioritario 

propiciar as condicións que permitan satisfacer as demandas de financiamento expostas polas 

familias, empresas, autónomos e Corporacións Locais (incluídos os seus Organismos dependentes) 

da provincia de Lugo, especialmente coa visión de favorecer a economía familiar, a 

sustentabilidade ambiental, o desenvolvemento rural e tecnolóxico, e ao emprendemento, e dar 

cobertura ás necesidades surxidas da situación pandémica mundial na qie nos atopamos, como 

consecuencia da COVID– 19. 

 

ABANCA: Ten como obxectivo estratéxico contribuír a potenciar o desenvolvemento 

social e económico da comunidade na que actúa, no exercicio da súa actividade financeira, en 

constante adaptación ás necesidades cambiantes do entorno. 

 

Estamos ante un Protocolo Xeral, sen efectos xurídicos, de modo que o seu contido non é 

contractual, dado que non existe, por definición, unha relación onerosa e bilateral máis aló de unha 

mera relación “protocolaria” ou institucional. 
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Non é de aplicación a Lei Xeral de Subvencións en tanto que non existe disposición 

dineraria, por parte da Deputación (nin en diñeiro nin en especie), a favor da entidade ABANCA, 

conforme á definición establecida no artigo 2 da Lei Xeral de Subvencións (Lei 38/2003, do 17 de 

novembro). 

 

En canto ao órgano competente para a aprobación do Protocolo Xeral sinalar que, segundo 

o establecido no artigo 54, apartado 41, do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de 

Lugo, trátase dunha atribución que corresponde ao Ilmo. Sr. Presidente, máxime se non conleva 

obrigas de índole económica. Non obstante, correspóndelle á Xunta de Goberno asistir á 

Presidencia no exercicio das súas atribucións (art.35.2 da LBRL e 59 a) do Regulamento Orgánico 

da Deputación Provincial de Lugo). 

 

Polo exposto infórmase favorablemente, a aprobación do Protocolo Xeral de Actuación 

entre a Deputación Provincial de Lugo e ABANCA, “Plan de reactivación Lugo: Covid-19” para 

por a disposición das familias, autónomos, empresas e Corporacións Locais (incluídos os seus 

organismos dependentes) da provincia de Lugo unha liña de crédito en condicións preferentes de 

prezo con respecto ao mercado de ata 25 millóns de euros”. 

 

Visto que no expediente consta borrador do Protocolo Xeral de Actuación entre a 

Deputación Provincial de Lugo e ABANCA, “Plan de reactivación Lugo: Covid-19”. 

 

Por todo o exposto proponse que pola Xunta de Goberno en calidade de órgano de 

asistencia á Presidencia no exercicio das súas atribucións (art.35.2 da LBRL e 59 a) do 

Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo) se adopte o seguinte acordo: 

 

Aprobar o Protocolo Xeral de Actuación entre a Deputación Provincial de Lugo e 

ABANCA, “Plan de reactivación Lugo: Covid-19” para por a disposición das familias, autónomos, 

empresas e Corporacións Locais (incluídos os seus organismos dependentes) da provincia de Lugo 

unha liña de crédito en condicións preferentes de prezo con respecto ao mercado de ata 25 millóns 

de euros, e cuxo catalogo de produtos están recollidos no Anexo do “Plan de reactivación Lugo: 

Covid-19”. 
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A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

19.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ADHESIÓN DESTA 

DEPUTACIÓN DE LUGO Á ASOCIACIÓN CLÚSTER AUDIOVISUAL GALEGO, COMO 

SOCIO COLABORADOR E DO GASTO CORRESPONDENTE Á ANUALIDADE DO 

2020. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor. 

 

“En relación ao asunto de referencia, tendo en conta que consta informe da Sección de 

Fomento do Servizo de Contratación e Fomento, de data 18 de maio de 2020, no que literalmente 

se establece o seguinte: 

 

“Visto o Informe do Servizo de Audiovisuais da Deputación Provincial de Lugo (antiga 

Fundación TIC), no que se solicita seguir pertencendo á Asociación Clúster do Audiovisual 

Galego, emítese o seguinte informe: 

 

Antecedentes de feito: 

 

A Fundación TIC estivo incorporada á Asociación Clúster Audiovisual Galego dende 1 de 

marzo de 2007 ata o 31 de decembro de 2018, data na que produce a extinción da Fundación TIC. 

 

O Pleno da Deputación Provincial de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o 31 de xullo de 

2018 acordou a aprobación inicial da extinción da Fundación TIC e a aprobación da asunción pola 

Deputación Provincial de Lugo das competencias, actividades, servizos e persoal da Fundación 

TIC. 
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O Padroado da Fundación TIC, en sesión celebrada o 13 de setembro de 2018, acordou a 

extinción da Fundación TIC con efectividade do día 31 de decembro de 2018 por integración da 

súa actividade na Excma. Deputación Provincial de Lugo con data 1 de xaneiro de 2019. 

 

O Pleno da Deputación de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o 27 de novembro de 2018, 

acorda a execución do acordo do Pleno de data 31 de xullo de 2018, polo que se aprobou 

inicialmente a extinción da Fundación TIC e a asunción das súas competencias, actividades e 

servizos por parte do organismo provincial e a aprobación inicial do Regulamento de 

Funcionamento. 

 

Consta informe da Xefa do Servizo de Audiovisuais da Deputación Provincial de Lugo, de 

data 27 de xaneiro de 2020, no que se solicita a continuidade como socio da Deputación de Lugo 

no Clúster Audiovisual. 

 

Consta certificación da Secretaria-Xerente da Asociación Cluster Audiovisual Galego, no 

que se establece que “(...) Para este año 2020, la cuota actualizada a satisfacer por la entidad 

Diputación de Lugo por estar adherida al Clúster es de 201 € trimestrales, lo que supone un importe 

anual de 804 € (...)”. 

 

Lexislación Aplicable: 

 

Constitución Española. 

Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación. 

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

Administracións Públicas. 

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público 

Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local. 

Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 

27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da Administración Local. 

Lei 5/1997, de 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia. 

Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido 

das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local (TRRL). 



 

 

106 
 

 

Real Decreto 949/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro 

Nacional de Asociacións. 

 

Consideracións xurídicas: 

 

A Constitución recoñece o dereito de asociación no seu artigo 22 onde literalmente 

establece o seguinte: 

 

“1. Recoñécese o dereito de asociación. 

2. As asociacións que persigan fines ou utilicen medios tipificados como delito son ilegais. 

3. As asociacións constituídas ao amparo deste artigo deberán inscribirse nun rexistro aos 

únicos efectos de publicidade. 

4. As asociacións solo poderán ser disoltas ou suspendidas nas súas actividades en virtude 

de resolución xudicial motivada. 

5. Prohíbense as asociacións secretas e as de carácter paramilitar”. 

 

O Dereito de Asociación recoñecido no artigo 22 da CE ven desenvolto na Lei Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de Asociación, cuxo articulada establece o seguinte: 

 

“Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación. 

1. A presente Lei Orgánica ten por obxecto desenvolver o dereito de asociación recoñecido 

no artigo 22 da Constitución e establecer aquelas normas de réxime xurídico das asociacións que 

corresponde ditar ao Estado. 

2. O dereito de asociación rexerase con carácter xeral polo disposto na presente Lei 

Orgánica, dentro de cuxo ámbito de aplicación se inclúen todas as asociacións que non teñan fin de 

lucro e que non estean sometidas a un réxime asociativo específico. 

(…)” 

 

- “Artigo 4. Relacións coa Administración. 

1. Os poderes públicos, no ámbito das súas respectivas competencias, fomentarán a 

constitución e o desenvolvemento das asociacións que realicen actividades de interese xeral. 
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(...)” 

 

Os Estatutos da Asociación Clúster do Audiovisual Galego recollen o seguinte: 

 

Artigo 1. Denominación e Natureza: 

“A Asociación “Cluster do Audiovisual Galego”, que se identificará así mesmo, co 

acrónimo “CLAG”, constituída en data 17 de febreiro de 2003 (...) ten depositados os seus 

Estatutos dende o 12 de xuño de 2003 no Servizo de Relacións Laborais da Dirección Xeral de 

Traballo e Economía Social da Xunta de Galicia con número de depósito 72-828-2003, na 

Asemblea de data 17 de xaneiro de 2017 aprobou a modificación dos Estatutos da Asociación 

debido á necesidade de aprobar e inscribir os novos Estatutos ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, 

de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación (...)”. 

 

Artigo 4. Ámbito de aplicación: 

“A Asociación constitúese, unicamente, para empresas e entidades públicas ou privadas 

pertencentes á cadea de valor do sector audiovisual e de contidos dixitais, que teñan o seu 

domicilio social na Comunidade Autónoma Galega (...)”. 

 

Artigo 5. Fins da Asociación: 

“1. Constitúen os fins do Cluster lograr a cooperación e integración de todas as empresas e 

entidades pertencentes á cadea de valor do sector audiovisual e dos contidos dixitais, co obxectivo 

de mellorar a competitividade, promocionar o sector audiovisual e dos contidos dixitais e da 

defensa xeral dos seus intereses, polo que terá os seguintes fins: 

 

1) Impulsar a cooperación no sector audiovisual galego e o cambio de cultura empresarial. 

2) Xerar alianzas entre as empresas co obxectivo de elevar o nivel competitivo das 

producións galegas nos mercados nacionais e internacionais. 

3) Facilitar un maior grao de difusión, promoción e posicionamento das producións galegas 

nos mercados nacionais e internacionais. 

4) Promover a estructuración de proxectos de I+D+I entre os membros do cluster, así como 

a colaboración destes con todos os axentes do sistema galego, nacional, europeo e internacional de 

innovación, fomentando dinámicas de cooperación baseadas en sistemas de innovación aberta. 
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(...) 

11) Divulgar as actividades empresariais e profesionais desenvolvidas polos seus 

asociados. 

12) Representación ante as Institucións públicas e privadas, Administracións Públicas e 

medios de comunicación a nivel rexional, nacional, europeo e internacional, en particular. 

(...)”. 

 

2. Para cumprir os seus fins, a asociación poderá organizar as seguintes actividades: 

(...) 

b) Facilitar aos membros do Cluster un abundante caudal de información sobre o sector 

audiovisual e dos contidos dixitais. 

(...) 

h) Impulsar a continua colaboración entre a Asociación e a Xunta de Galicia e demais 

administracións públicas, actuando como intercomunicadores, contratistas e fomentando a 

realización de convenios de colaboración. 

(...)”. 

 

Artigo 7. Clases de asociados. 

“Dentro da asociación poderán existir as seguintes clases de asociados: 

A Asociación terá catro tipos diferentes de socios: 

(...) 

d) Socios colaboradores: as empresas ou entidades públicas ou privadas (Administración, 

Fundación, Universidade...) que realicen actividades de colaboración coa Asociación e que estean 

interesadas en promover os fins do Cluster, pero que non terán dereito de sufraxio nas Asembleas, 

debendo ser tamén nomeados pola Asemblea Xeral, establecendo o tipo de colaboración que se 

acordou”. 

 

Artigo 8. Perda de condición de asociado. 

“1. A condición de asociado, pérdese: 

(...) 
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b) Por incumprimento das súas obrigas económicas co Cluster que inclúen a falta de pago 

de tres cotas ordinarias, falta de pago das cotas extraordinarias, de derramas así como a falta de 

pagamento de calquera outras obrigas económicas. 

(...)”. 

 

Artigo 30. Patrimonio actual. 

“A Asociación, no momento de iniciar as súas actividades de acordo aos presentes 

Estatutos, por cambio de réxime xurídico, dispón dun patrimonio de cero (0.-€)(...)”. 

 

- Artigo 31. Recursos económicos. 

“A Asociación disporá dos seguintes recursos: 

1. Cotas dos socios, incluíndose as cotas ordinarias, trimestrais ou doutra periodicidade, así 

como as cotas extraordinarias propostas pola Xunta Directiva e aprobadas pola Asemblea Xeral 

(...). 

 

O pago das cotas aprobadas pola Asemblea Xeral levarase a efecto de acordo coas 

seguintes regras: 

a) As cotas anuais ordinarias e extraordinarias correspondentes a cada socio asociado serán 

fraccionadas en catro pagos trimestrais equivalentes, que serán ingresadas por anticipado na conta 

corrente do Cluster dentro do quince (15) días do primeiro mes de cada trimestre natural a partir do 

primeiro día do exercicio social. 

(...)”. 

 

Cabe traer a colación ao respecto da actividade audiovisual: 

 

A Constitución Española, dentro dos principios reitores da política social e económica, en 

concreto no artigo 44.1 establece que, “os poderes públicos promoverán e tutelarán o acceso á 

cultura, á que todos teñen dereito”. Nesta mesma liña, no artigo 46 establécese que: “Os poderes 

públicos garantirán a conservación e promoverán o enriquecemento do patrimonio histórico, 

cultural e artístico dos pobos de España e dos bens que o integran, calquera que sexa o seu réxime 

xurídico e titularidade. (...)”. 
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A Lei 55/2007, do 28 de decembro, do Cine, que considera que a actividade 

cinematográfica e audiovisual conforma un sector estratéxico da nosa cultura e da economía, así 

como un elemento básico da entidade cultural dun país, que contribúe ao avance tecnolóxico, ao 

desenvolvemento económico, á creación de emprego, así como aportación ao mantemento da 

diversidade cultural. Nesta mesma lei, no Capítulo III, establécese as medidas de fomento e os 

incentivos á cinematografía e ao audiovisual. 

 

No Preámbulo da Lei 7/2010, do 31 de marzo, Xeral da Comunicación Audiovisual, 

considérase á industria audiovisual como un sector cada día con maior peso e trascendencia para a 

economía. 

 

A Lei 5/2016, do 4 de maio, de Patrimonio Cultural de Galicia, logo de fixar como 

concepto de patrimonio cultural aquel conxunto “constituído polos bens mobles, inmobles ou 

manifestacións inmateriais que, polo seu valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueolóxico, 

paleontolóxico, etnolóxico, antropolóxico, industrial, científico e técnico, documental ou 

bibliográfico, deban ser considerados como de interese para a permanencia, recoñecemento e 

identidade da cultura galega a través do tempo.” (Artigo 1). Esta mesma Lei 5/2016, do 4 de maio, 

establece o dereito de acceso, coñecemento e desfrute, así como a transmisión e a divulgación 

social do patrimonio cultural de Galicia. 

 

A Lei 6/1999, do 1 de setembro, do Audiovisual de Galicia establece no artigo 1.4 que: “os 

poderes públicos optan por fomentar a actividade cinematográfica e a produción audiovisual 

galegas, a súa comercialización e difusión, asumindo as competencias destas actividades en 

Galicia, asegurando o seu cumprimento e coordinando as relacións entre o cine, o vídeo e a 

televisión en Galicia e divulgando o seu coñecemento no interior e no exterior”. Nesta mesma Lei, 

no artigo 5.2, establécese que: “os poderes públicos de Galicia promoverán as actividades do sector 

audiovisual galego, tanto público como privado, mediante mecanismos que fomenten a súa 

presenza”. 

 

Cabe facer referencia ao establecido no artigo 3.3 da Lei 5/2014, do 27 de maio, de 

medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27de decembro, de 
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racionalización e sostenibilidade da administración Local, en canto determina aqueles supostos que 

non se consideran como exercicio de novas competencias, tales como a continuidade na prestación 

de servizos xa establecidos ou a continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios 

anteriores así como a realización de novas actuacións de fomento que se tiveran establecido nos 

proxectos de establecemento de servizos obxecto dos informes de inexistencia de duplicidades e 

sostibilidade financeira previstos nesta lei. 

 

Por todo o exposto, tendo en conta: 

 

Consta escrito da Xefa do Servizo de Audiovisuais da Deputación Provincial de Lugo 

remitido, o 27 de xaneiro de 2020, á Sección de Fomento do Servizo de Contratación e Fomento no 

que se manifesta a intención de seguir formando parte do Clúster Audiovisual Galego. 

 

O Pleno da Deputación Provincial de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o 31 de xullo de 

2018, acordou: 

 

“Primeiro.- Aprobar que a Deputación de Lugo asuma as competencias, actividades e 

servizos e ao persoal sa Fundación TIC, cunha plena equiparación das condicións laborais e 

salariais dos traballadores da TIC cos empregados públicos da Deputación na proporción que 

permita a masa salarial. 

 

Segundo.- Aprobar inicialmente a extinción da Fundación para o desenvolvemento das 

tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), con efectos do día 31 de decembro de 2018. 

(...) 

Quinto.- Xestionar directamente por parte da Deputación Provincial de Lugo as 

competencias, actividades e servizos, os bens materiais e o persoal do Ente. 

(...) 

A Deputación Provincial de Lugo sucederá universalmente dende o 1 de xaneiro de 2019 

en todas as obrigas, contratos, relacións laborais, bens e dereitos da Fundación TIC. 

(...). 
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O Pleno, en sesión ordinaria celebrada o 27 de novembro de 2018, acordou a “(...) 3.- 

execución do acordo do pleno desta Excma. Deputación Provincial, de data 31 de xullo de 2018, 

polo que se aprobou inicialmente a extinción da Fundación TIC, e a asunción das súas 

competencias, actividades e servizos por parte do organismo provincial. aprobación inicial do 

regulamento de funcionamento (...)”. 

 

Dende a Sección de Fomento do Servizo de Contratación e Fomento Infórmase 

favorablemente o seguinte: 

 

A adhesión da Deputación Provincial de Lugo á Asociación Clúster Audiovisual Galego. 

 

A probación do gasto por importe de 804,00 €, en concepto de cota como socio 

colaborador correspondente á anualidade do 2020 (cota que será emitida a través de facturas 

emitidas trimestralmente). 

 

Dar conta á Xunta de Goberno na primeira sesión ordinaria que celebre dito órgano” 

 

Tendo en conta que consta informe de fiscalización limitada previa do expediente, emitido 

pola Intervención Xeral e cuxo resultado é de conformidade. 

 

Proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 

 

1º.- Aprobar a adhesión da Deputación Provincial de Lugo á Asociación Clúster 

Audiovisual Galego 

 

2º.- Aprobar o gasto por importe de 804,00 €, en concepto de cota como socio colaborador 

correspondente á anualidade do 2020 (cota que será emitida a través de facturas emitidas 

trimestralmente).” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 
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20.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE GASTO REFERENTE A 

SERVIZOS E/OU SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL NON INVENTARIABLE. 

 

Primeiro.- Recoñecemento da obriga e pago da factura correspondente a Oracle Ibérica 

S.R.L. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 21/05/2020, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, 

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

 

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

importe que de seguido se detallan: 

 

ACREEDOR 
Nº 

FACTURA 

DATA DE 

EMISIÓN 

REXISTRO DE FACTURAS 

CONCEPTO 

IMPORTE 

DA 

FACTURA 
DATA DE 

ENTRADA 
NÚMERO 

Oracle Ibérica, 

S.R.L. 
2011036 30/05/2019 01/06/2019 2019/1924 

Mantemento do sistema xestor de 

bases de datos (licenza 12c 

Oracle), para a aplicación 

informática principal utilizada 

polo Servizo de Xestión 

Tributaria, Recadación e 

Inspección, realizado dende o 

23/04/2019 ata o 31/10/2019. 

694,39 € 

TOTAL 
 

694,39 € 

 

Visto que consta: 

 

A propia factura con Rexistro de Entrada de Facturas e con dilixencia do Servizo de 

Xestión Tributaria, Recadación e Inspección, de data 22/11/2019, de que os servizos están 

prestados, precisando o conforme coa cantidade e o prezo, e á súa vez, conformada a factura pola 

Deputada Delegada da Área de Economía, Recadación e Facenda. 

 

Declaración responsable asinada en data 29/01/2020, polo representante de Oracle Ibérica, 

S.R.L., en modelo normalizado, de que dita entidade ten plena capacidade de obrar e dispón de 
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habilitación profesional necesaria para realizar as prestacións, de que non se atopa incursa na 

prohibición de contratar, de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa 

seguridade social, de non ter débedas con esta Deputación, e de atoparse de alta no Imposto de 

Actividades Económicas nunha actividade acorde ás prestacións desenvolvidas. 

 

Solicitude de consignación orzamentaria emitida dende o centro xestor, en data 

28/05/2019, no que se xustifica a necesidade de realización das prestacións. 

 

Memorias xustificativas, de datas 07/10/2019, e 19/02/2020, explicitando as razóns polas 

que se incumpriu o procedemento administrativo, e xustificando a necesidade de realización das 

prestacións, emitidas dende o Servizo de Xestión Tributaria, Recadación e Inspección. 

 

Informe do Xefe do Servizo de Xestión Tributaria, Recadación e Inspección, de data 

14/01/2020, no que se dí, entre outras cousas, que os prezos son os de mercado para este tipo de 

actuacións. 

 

Informe – Proposta deste Servizo, de data 27/02/2020, no que consta a xustificación da 

necesidade, por parte do órgano de contratación, e a conformidade da Deputada Delegada da Área 

de Economía, Recadación e Facenda. 

 

Informe do Servizo de Contabilidade e Contas, de data 29/03/2020, en relación coa 

existencia de crédito dispoñible no exercicio de procedencia no saldo de vinculación 

correspondente á aplicación orzamentaria 19/9320.216.  

 

Resolución da Presidencia, levantando o reparo de Intervención e os seus efectos 

suspensivos, de data 19/05/2020. 

 

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

ano 2019 con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL, de data 13/05/2020, reflíctense os 

seguintes antecedentes: 
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“Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do 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 á factura da empresa ORACLE IBÉRICA, S.R.L., 

por mantemento do sistema xestor de bases de datos para a aplicación informática principal 

utilizada polo Servizo de Xestión Tributaria, Recadación e Inspección realizado dende o 

23/04/2019 ata o 31/10/19, que seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

2011036 30/05/19 694,39 9320.216 92020/2028 

SUMA 694,39   
 

 

Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe do Xefe de Xestión Tributaria e 

Recadación, e do Servizo de Contratación e Fomento, que achegan ca factura, e así como efectuada 

a comprobación por parte desta Intervención de que a mesma non consta aprobada na contabilidade 

Provincial. 

 

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 da 

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

 

Os gastos foron realizados no exercicio 2019, no que existía crédito dispoñible suficiente, 

segundo informe do Xefe de Servizo de Contabilidade e Contas, que se achega, constando na 

Memoria Xustificativa da unidade administrativa competente para a tramitación dos mesmos, que 

non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes 

necesidades e atención de partida durante todo o ano en curso. 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 694,39 euros. 
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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 dean lugar ao 

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

se deriven, co fin de que a xestión se axuste ás disposicións aplicable 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 216.2c) do TRLRFL, con efectos 

suspensivos, por desconformidade na tramitación dos gastos que se reflicten na factura 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, incumprindo o artigo 29.8 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, ase como incumprimento da 

normativa orzamentaria por carecer da autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou 

liquidación da obriga, segundo os artigos 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 do 2 de abril, 

polo tanto incumprindo requisitos esenciais ós efectos do artigo 216.2c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou trámites esenciais os 

extremos a verificar en réxeme de requisitos básicos e adicionais aprobados polo Pleno, en 

aplicación do artigo 13 do RD 424/2017. 

 

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 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 ou, no seu 
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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. 

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo ás 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 “Responsabilidade das autoridades e do persoal 

ao servizo das Administracións Públicas”, e artigos 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, sobre infraccións e sancións. 

 

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

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

polo Pleno contrarios ós reparos formulados.” 

 

Informe de data 08/05/2020, da unidade xestora relativo ao informe de intervención de data 

22 de abril do 2019, sobre recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art. 216.2.c) do 

TRLRFL, no que se dí: 

 

“Plantéxase un reparo con efectos suspensivos na tramitación da factura cuxo detalle se 

determina no encabezamento, - 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, incumprindo o artigo 29.8 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-, polo que se emite a 

seguinte discrepancia ao abeiro do artigo 217 do Texto Refundido da Lei de facendas locais, 

aprobada por Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre a base do seguinte: 

 

Situación anterior á factura 
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Tradicionalmente estes traballos viñan sendo contratados mediante a figura do contrato 

menor sen que ata ese momento existira ningunha incidencia por parte dos Servizos 

correspondentes poñendo de manifesto a necesidade de utilizar outro procedemento. 

 

Motivación da utilización do contrato menor 

 

 

Os traballos en que consisten este tipo de contratos son especialmente peculiares. É 

realmente complexo establecer a priori un cálculo de custes ou memoria económica axustada á 

realidade, pois para o caso destas empresas que prestan servizos tecnolóxicos dependemos dunhas 

políticas de prezos marcadas polas multinacionais e que poden cambiar radicalmente dun contrato a 

outro. Con todo o anterior quérese dicir que as actuacións preparatorias destes contratos están 

unidas inexorablemente a declaracións unilaterais de condicións e prezos deste tipo de compañías. 

 

Por outra banda, a variabilidade e os avances tecnolóxicos neste tipo de operativa 

determinaban decantarse por optar por solucións a curto prazo (contratos menores). Estes contratos 

permitirían adoptar solucións non só máis factibles e eficaces que terían un resultado práctico 

inminente debido á súa axilidade na tramitación, senón tamén evitar que debido ás características 

do obxecto (actividade cambiante e variable debido a rápidos avances en curtos espazos de tempo) 

ou unha falta de concreción ou unha imprevisión nun contrato de larga duración, ou simplemente 

unha modificación nas condicións da prestación que afecten ao mantemento da licenza derive en 

obsolescencia, en ineficacia, en definitiva, nun custe de oportunidade, é dicir, o custe asumido por 

adoptar unha fórmula en vez doutra, todo elo, sen prexuízo da oferta e a demanda neste eido. 

 

Fundamentación legal do uso do contrato menor a xuízo do Servizo de Xestión Tributaria, 

Recadación e Inspección. 

 

A tramitación como contrato menor realízase con base nun informe interno do Servizo de 

Xestión Tributaria, Recadación e Inspección. 

 

Situación da factura 
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No momento no que este Servizo ten constancia de que non procede a utilización do 

contrato menor, xa se inician os trámites para a nova licitación polos procedementos 

correspondentes. Obviamente un expediente de contratación así (“maior”) non pode ser obxecto de 

tramitación, licitación e adxudicación nun curto espazo de tempo máis en todo caso, o Servizo tiña 

que xestionar tódalas actuacións de diario, de xeito que dado que a prestación (mantemento do 

xestor de base de datos) nese intre (lanzamento dos recibos/liquidacións de Imposto de vehículos 

de tracción mecánica, vados, lixos, sumidoiros) era unha actuación de suma importancia como se 

sinala no reiterado informe de data 28.05.19: “informe de necesidad (...) a empresa Sage Aytos 

S.L.U. solo da soporte á parte correspondente á súa aplicación, polo que en caso de producirse 

algunha incidencia no sistema xestor de bases de datos Oracle, se estaría nunha situación de total 

desamparo, ante a cal non se tería capacidade de resposta, o que provocaría a paralización de facto 

do Servizo de Xestión Tributaria e Recadación, con todo o prexuízo que elo suporía, recordando 

que se xestionan no eido da xestión tributaria e de recadación picos de 90 millóns de euros, non 

podendo realizar as actuacións axustadas ao formato requirido en tempo e forma, considerouse 

como mal menor, en todo caso, a conveniencia de non paralizar os traballos de soporte e emitiuse o 

informe de data 28.05.19 o cal incluía: 

 

Informe de necesidade. 

Informe técnico. 

Informe de medios.  

Memoria descriptiva. 

Solicitude consignación orzamentaria, prezo e período de duración (23 de abril a 31 de 

outubro). 

Dende a intervención provincial se nos remite un pantallazo de base SICALWIN co detalle 

seguinte: 

Código Operación 100, Signo: retención de créditos pendentes de utilización, Data da 

operación 31/05/2019. 

Alias CTE Exerc 2019 Programa 9320 Económica 216. 

Importe oper 694, 39 

2 
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Texto explicat recadación, mantemento da base de datos Oracle durante 6 meses.  

 

Situación posterior á factura. 

 

Como xa sinalamos, o Servizo entendeu, sobre a base das motivacións anteriores, que a 

tramitación deste tipo de contratos como procedemento menor estaba xustificado, non obstante, e 

con pleno respeto ás consideracións formuladas pola Intervención Provincial, dende o momento en 

que se tivo constancia desta premisa, non só conversacións telefónicas senón tamén como 

consecuencia da observancia doutros informes emitidos polo Servizo de Contratación e Fomento e 

a Intervención Provincial, dende o Servizo iniciáronse varios trámites encamiñados á licitación 

polos procedementos distintos dos contratos menores, actualmente aínda non adxudicados. 

 

De feito, e a pesar de tratarse dunha actuación esencial na actividade do Servizo, dende a 

data de finalización dos traballos desa factura, deuse orde de paralizar calquera tipo de actuación en 

tanto en canto non estea amparada no procedemento correspondente, estando á data da emisión do 

presente informe sen mantemento da licenza ORACLE, coas consecuencias xa sinaladas nos 

distintos informes emitidos en relación a esta factura. 

 

Conclusión 

 

Con base nas liñas anteriores quérese poñer de manifesto que existen determinadas 

actuacións que van máis encamiñados a perfilar un procedemento contractual áxil que a outro no 

que por importes mileuristas obrigan a iniciar a maquinaria de contratación “maior” (actuacións 

preparatorias, consignacións, informes preceptivos, intervención de varios servizos) e cuxo enfoque 

ou finalidade non é proporcional aos medios técnicos e humanos utilizados co resultado req. 

 

Formulamos as presentes consideracións co gallo de manifestar as discrepancias fronte á 

nota de reparo, e sobre a base ademáis das manifestacións e xustificacións xa incorporadas nos 

informes emitidos no seu momento en relación á presente factura, dito sexa con todo o respeto. 

 

Consideracións 
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Levantado o reparo, o recoñecemento 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 cuxa necesidade foi xustificada pola unidade xestora e da 

que consta a súa realización e que resulta fonte de obrigas a doutrina do enriquecemento inxusto, 

aplicada de xeito pacífico en materia contractual en supostos de prestacións realizadas en 

semellantes supostos ós analizados (cítanse a título de exemplo a STS de 30-10-1989, RJ 1989, 

7396; e Sentenza 203/2011 do 3 de marzo do TSXG, JUR/2011/156734). 

 

Entendemos aplicable dita figura ó ter percibido esta administración vantaxe derivada da 

entrega dunha cousa ou a recepción dun servizo; e producíndose ao mesmo tempo un 

empobrecemento do terceiro, que pretende a satisfacción ou contraprestación recíproca, constando 

asi mesmo documentada a efectiva realización dunha subministración ou prestación dun servizo. 

 

A estes efectos, reiterar, que no expediente están xustificadas por empregados públicos as 

prestacións. 

 

En calquera caso, o Servizo de Contratación e Fomento é alleo ás decisións que motivaron 

as prestacións na condicións descritas, sinalando mediante a presente o procedemento a seguir 

cando se dan situacións como as que nos ocupan e o órgano competente. 

 

Compre recordar ó centro xestor dando traslado do acordo que se adopte con respecto a 

presente, que se deben minimizar os supostos nos que se incorre na irregularidade que motiva o 

reparo que unha vez levantado conserva os efectos previstos na base 20.4 de execución do 

orzamento desta deputación para o ano 2019. 
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A factura relacionada neste informe, é obxecto de tramitación, aplicando analóxicamente 

(artigo 4.1 do Código Civil) a Base de Execución Nº 20 e concordantes do Orzamento desta 

Deputación para o ano 2020. 

 

Aínda que na proposta deste Servizo para levantar o reparo, de data 13/05/2020, se dicía 

que a aprobación das prestacións efectivamente executadas por Oracle Ibérica, S.R.L. 

correspondería á Presidencia (por Decreto de data 24/03/2020), posteriormente, por resolución de 

data 18/05/2020, aprobouse deixar sen efecto o decreto mencionado, polo que a competencia para a 

súa aprobación corresponderá á Xunta de Goberno dentro da Deputación Provincial que resulta ser 

o órgano de contratación, unha vez levantados os reparos suspensivos da Intervención Provincial 

formulados consonte ao establecido no artigo 216.2.c do TRLFL, en aplicación do artigo 217.1 do 

mesmo texto legal. 

 

Dita atribución competencial, se produce considerando o caracter anual das prestacións e o 

carácter repetitivo das mesmas, a factura non é susceptible de tramitarse como contrato menor, 

unido a que as prestacións que reflicte se corresponden con procedementos de licitación cuxa 

competencia é da 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, 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. 

 

Asi mesmo a competencia sobre contratos alcanzará á 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 
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Por todo o exposto, coas matizacións e consideracións formuladas ao longo deste informe, 

existindo saldo dispoñible no exercicio de referencia segundo o xa mencionado informe do Servizo 

de Contabilidade e Contas, e existindo consignación orzamentaria axeitada e suficiente consonte co 

informe de intervención invocado, para facer fronte ao gasto proposto, tratándose dun gasto 

realizado no exercicio orzamentario de 2019, e xustificados por analoxía os requisitos fixados na 

Base 20 das BEO de aplicación, considerando a interdicción do enriquecemento inxusto, 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 da seguinte factura, 

en virtude do principio do enriquecemento inxusto: 

 

ACREEDOR Nº FACTURA 
DATA DE 

EMISIÓN 
CONCEPTO 

IMPORTE 

DA 

FACTURA 

Oracle Ibérica, 

S.R.L. 
2011036 30/05/2019 

Mantemento do sistema xestor de bases de datos (licenza 12c Oracle), 

para a aplicación informática principal utilizada polo Servizo de 

Xestión Tributaria, Recadación e Inspección, realizado dende o 

23/04/2019 ata o 31/10/2019. 

694,39 € 

TOTAL 694,39 € 

 

 

Así mesmo, darase traslado deste acordo, ó Centro Xestor. 

 

Tal é o que se informa sobre este particular, con sometemento a calquera outro criterio 

mellor fundado en dereito.(…).” 

 

Por canto antecede, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 

 

1º.- Aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de servizos, 

recoñecer a obriga e o pagamento da seguinte factura emitida por Oracle Ibérica, S.R.L.: 

 

Nº 2011036 de data 30/05/2019, correspondente ó mantemento do sistema xestor de bases 

de datos (licenza 12c Oracle), para a aplicación informática principal utilizada polo Servizo de 

Xestión Tributaria, Recadación e Inspección, realizado dende o 23/04/2019 ata o 31/10/2019, dun 

importe total de 694,39 €. 
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2º.- Dar traslado deste acordo ó centro xestor.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Segundo.- Recoñecemento da obriga e pago das facturas correspondentes a Aira 

Sociedade Cooperativa Galega.  

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 27/05/2020, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, 

xunto co expediente da súa razón, que na parte súa bastante sinala: “(…) 

 

Trasladáronse dende a Intervención Provincial a este Servizo, facturas polos conceptos e 

importes que de seguido se detallan: 

 

ACREEDOR Nº FACTURA 
DATA DA 

FACTURA 

REXISTRO DE FACTURAS 
CONCEPTO IMPORTE 

DATA NÚMERO 

Aira, S. Coop. Galega 
20-4 18711 28/04/2020 30/04/2020 2020/1402 

Subministración no mes de maio 

do 2019, de penso para a 

alimentación dos animais da 

Granxa Gayoso Castro. 

1.092,67 € 

Aira, S. Coop. Galega 
20-4 18718 28/04/2020 04/05/2020 2020/1414 

Subministración no mes de xullo 

do 2019, de penso para a 

alimentación dos animais da 

Granxa Gayoso Castro 

27.912,48 € 

TOTAL  29.005,15 € 

 

Visto que consta: 

 

As propias facturas con entrada no Rexistro de Facturas. 

Dilixencia da Granxa Gayoso Castro de data 13/05/2020 para cada unha das facturas, de 

que as subministracións están verificadas, precisando o conforme coa cantidade e o prezo, 

constando así mesmo a conformidade do Deputado Delegado da Área de Recursos Sostibles. 

 

Declaración responsable asinada en data 03/04/2020, polo representante de Aira, S. Coop. 

Galega, en modelo normalizado, de que dita entidade ten plena capacidade de obrar e dispón de 
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habilitación profesional necesaria para realizar as prestacións, de que non se atopa incursa na 

prohibición de contratar, de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa 

seguridade social, de non ter débedas con esta Deputación, e de atoparse de alta no Imposto de 

Actividades Económicas nunha actividade acorde ás prestacións desenvolvidas. 

 

Memoria xustificativa para cada unha das facturas relacionadas, de data 13/05/2020, 

explicitando as razóns polas que se incumpriu o procedemento administrativo, e xustificando a 

necesidade de realización das prestacións, emitidas polo Director da Granxa Gayoso Castro. 

 

Informe deste Servizo, de data 14/05/2020, no que consta a xustificación da necesidade por 

parte do órgano de contratación, e a conformidade do Deputado Delegado da Área de Recursos 

Sostibles. 

 

Informe do Servizo de Contabilidade e Contas para cada unha das facturas, de data 

11/05/2020, nos que se dí que existía crédito dispoñible no exercicio de procedencia no saldo de 

vinculación correspondente á aplicación orzamentaria 19/4120.22113, polo importe total das 

facturas.  

 

Resolución da Presidencia, de data 27/05/2020, levantando o reparo de Intervención e os 

seus efectos suspensivos. 

 

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

ano 2019 con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL, de data 27/05/2020, reflíctense os 

seguintes antecedentes: “(…) 

“Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do 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 ás facturas da empresa AIRA S. COOP. GALEGA, 

por subministro de penso para alimentación do gando da Granxa Provincial nos meses de maio e 

xullo de 2019, que seguidamente se relacionan: 
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Nº 
FACTURA 

DATA IMPORTE IVE (deducible) TOTAL APLICACIÓN O 

20-4 18711 28/04/20 993,34 99,33 1.092,67 4120.22113 92020/2837 

20-4 18718 28/04/20 25.374,98 2.537,50 27.912,48 4120.22113 92020/2838 

SUMA 26.368,32 2.636,83 29.005,15   

 

Logo de ver as facturas debidamente conformadas, e informe do Director da Granxa 

Provincial, 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. 

 

A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1a) do R.D. 128/2018, 

do 16 de marzo, polo que se regula o réxime Xurídico dos Funcionarios da Administración Local 

con habilitación de carácter nacional, emite o seguinte informe: 

 

Os gastos foron realizados no exercicio 2019, no que existía crédito dispoñible suficiente, 

segundo informe do Xefe de Servizo de Contabilidade e Contas, que se achega, constando na 

Memoria Xustificativa da unidade administrativa competente para a tramitación dos mesmos, que 

non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes 

necesidades e atención de partida durante todo o ano en curso. 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 26.368,32 euros, máis 2.636,83 € (IVE 

deducible), resulta un total de 29.005,15 € 

 

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 dean lugar ao 

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

se deriven, co fin de que a xestión se axuste ás disposicións aplicable en cada caso. 
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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 216.2c) 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 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, ase 

como incumprimento da normativa orzamentaria por carecer da autorización e compromiso previo 

ao recoñecemento ou liquidación da obriga, segundo os artigos 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do 

RD 500/90 do 2 de abril, polo tanto incumprindo requisitos esenciais ós efectos do artigo 216.2c) 

do TRLRFL, tal como recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos 

ou trámites esenciais os extremos a verificar en réxeme de requisitos básicos e adicionais 

aprobados polo Pleno, en aplicación do artigo 13 do Rd 424/2017. 

 

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 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 ou, 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. 

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo ás 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, 
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de 8 de novembro, de contratos do sector público “Responsabilidade das autoridades e do persoal 

ao servizo das Administracións Públicas”, e artigos 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, sobre infraccións e sancións. 

 

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

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

polo Pleno contrarios ós reparos formulados.” 

 

“Informe da unidade xestora relativo ao informe de intervención de data 19 de maio do 

2020, sobre recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art.. 216.2.c) do TRLRFL. 

En relación coas facturas seguintes: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE IVE (deducible) TOTAL APLICACIÓN O 

20-4 18711 28/04/20 993,34 99,33 1.092,67 4120.22113 92020/2837 

20-4 18718 28/04/20 25.374,98 2.537,50 27.912,48 4120.22113 92020/2838 

SUMA 26.368,32 2.636,83 29.005,15   

 

Procede informar: 

 

Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 19 

de maio de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron as prestacións son os seguintes: 

 

O subministro de penso era absolutamente imprescindible para a alimentación dos animais 

da Granxa Gayoso. 

 

O período de realización do aludido subministro foi de maio de 2019 (factura 20-4 18711), 

e xullo de 2019 (factura 20-4 18718). 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 29.005,15 euros (IVE incluído).  
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Garantías: Debido ás características da prestación realizada, non procede a existencia de 

garantía. 

 

A valoración corresponde ás unidades estritamente necesarias para a prestación do 

subministro, e os prezos aplicados son os habituais do mercado. 

 

A unidade administrativa, ao ser un gasto de imputación ao orzamento do exercicio do ano 

2020, 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 14/05/2020 explicítase que unha vez analizados os 

arquivos existentes neste Servizo, constátase que non existían contratos en vigor no momento da 

realización das prestacións incluídas nas facturas, xa que o contrato de subministración de penso 

composto (concentrado) para a alimentación do gando vacún da Granxa Gayoso Castro 

(EXP00024SU17-ABO) finalizou o día 03/05/2019, e o novo contrato non se asinou ata o día 

23/08/2019, dando comezo ó día seguinte da sinatura da acta de inicio das prestacións, é dicir, 

dando comezo o día 05/09/2019. De modo que levantado o reparo, o recoñecemento das obrigas 

facturadas debería tramitarse por este procedemento específico, establecido nas bases de execución 

do orzamento para situacións ou eventualidades como a que nos ocupa. 

 

Xa que existen unhas prestacións cuxa necesidade foi xustificada pola unidade xestora e 

das que consta a súa realización e que resulta fonte de obrigas a doutrina do enriquecemento 

inxusto, aplicada de xeito pacífico en materia contractual en supostos de prestacións realizadas en 

semellantes supostos ós analizados, isto é, derivadas aquelas de contratos cuxo prazo de duración 

rematou (cítanse a título de exemplo a STS de 30-10-1989, RJ 1989, 7396; e Sentenza 203/2011 do 

3 de marzo do TSXG, JUR/2011/156734). 

 

Entendemos aplicable dita figura ó ter percibido esta administración vantaxe derivada da 

entrega dunha cousa ou a recepción dun servizo; e producindose ao mesmo tempo un 

empobrecemento do terceiro, que pretende a satisfacción ou contraprestación recíproca, constando 

asi mesmo documentada a efectiva realización dunha subministración ou prestación dun servizo. 
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A estes efectos, reiterar, que no expediente están xustificadas por empregados públicos as 

prestacións. 

 

En calquera caso, o Servizo de Contratación e Fomento é alleo ás decisións que motivaron 

as prestacións na condicións descritas, sinalando mediante a presente o procedemento a seguir 

cando se dan situacións como as que nos ocupan e o órgano competente. 

 

Compre recordar ó centro xestor dando traslado do acordo que se adopte con respecto a 

presente, que se deben minimizar os supostos nos que se incorre na irregularidade que motiva o 

reparo que unha vez levantado conserva os efectos previstos na base 20.4 de execución do 

orzamento desta deputación para o ano 2020. 

 

As dúas facturas relacionadas neste informe, son obxecto de tramitación, aplicando 

analóxicamente (artigo 4.1 do Código Civil) a Base de Execución Nº 20 e concordantes do 

Orzamento desta Deputación para o ano 2020. 

 

A competencia para a súa aprobación corresponderá á Xunta de Goberno dentro da 

Deputación Provincial que resulta ser o órgano de contratación, unha vez levantados os reparos 

suspensivos da Intervención Provincial formulados consonte ao establecido no artigo 216.2.c do 

TRLFL, en aplicación do artigo 217.1 do mesmo texto legal. 

 

Dita atribución competencial, se produce considerando o caracter anual das prestacións e o 

carácter repetitivo das mesmas, as facturas non son susceptibles de tramitarse como contrato 

menor, unido a que as prestacións que reflicten se corresponden con procedementos de licitación 

naquela época en fase de adxudicación/ou sen formalizar o contrato ou a acta de inicio, cuxa 

competencia é da 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 , Adxudicar todos os contratos de obras, servizos, subministracións e xestión de servizos 
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públicos, especiais e privados, de contía superior á determinada para contratos menores e cuxa 

competencia non estea reservada ao Pleno da Corporación. 

 

Asi mesmo 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 saldo dispoñible no exercicio de referencia segundo os xa mencionados informes do 

Servizo de Contabilidade e Contas, e existindo consignación orzamentaria axeitada e suficiente 

consonte co informe de intervención invocado, para facer fronte aos gastos propostos, tratándose de 

gastos realizados no exercicio orzamentario de 2019, e xustificados por analoxía ós requisitos 

fixados na Base 20 das BEO de aplicación, considerando a interdicción do enriquecemento inxusto, 

poderase tomar acordo pola Xunta de Goberno, de aprobación das prestacións executadas propias 

dun contrato administrativo de subministración, o recoñecemento das obrigas e o pagamento das 

seguintes facturas, en virtude do principio do enriquecemento inxusto: 

 

ACREEDOR Nº FACTURA 
DATA DA 

FACTURA 
CONCEPTO IMPORTE 

Aira, S. Coop. Galega 20-4 18711 28/04/2020 
Subministración no mes de maio do 2019, de penso para a 

alimentación dos animais da Granxa Gayoso Castro. 
1.092,67 € 

Aira, S. Coop. Galega 20-4 18718 28/04/2020 
Subministración no mes de xullo do 2019, de penso para a 

alimentación dos animais da Granxa Gayoso Castro 
27.912,48 € 

TOTAL 29.005,15 € 

 

Así mesmo, darase traslado deste acordo, ó Centro Xestor. 

 

Tal é o que se informa sobre este particular, con sometemento a calquera outro criterio 

mellor fundado en dereito. 

 

Por canto antecede, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 
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1º.- Aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de 

subministración, recoñecer as obrigas e o pagamento das seguintes facturas emitidas por Aira, S. 

Coop. Galega, por un importe total de 29.005,15 €: 

 

Nº 20-4 18711 de data 28/04/2020, correspondente á subministración no mes de maio do 

2019, de penso para a alimentación dos animais da Granxa Gayoso Castro, dun importe total de 

1.092,67 €. 

Nº 20-4 18718 de data 28/04/2020, correspondente á subministración no mes de xullo do 

2019, de penso para a alimentación dos animais da Granxa Gayoso Castro, dun importe total de 

27.912,48 €. 

 

2º.- Dar traslado deste acordo ó centro xestor.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Terceiro.- Recoñecemento da obriga e pago da factura correspondente a Semutec, 

Servicios y Nuevas Tecnologías S.L. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 27/05/2020, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, 

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

 

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

importe que de seguido se detallan: 

 

ACREDOR Nº FACTURA 
DATA DA 

FACTURA 

REXISTRO DE ENTRADA 
CONCEPTO IMPORTE 

DATA NÚMERO 

Sernutec, Servicios 

y Nuevas 

Tecnologías, S.L. 
1 000448 10/12/2019 10/12/2019 2019/4672 

Plataforma web 

(espazo telemático 

común) da 
Axencia de 

Colocación 

1.060,82 € 
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(BolsaEmp 
Enterprise 

Online), realizado 

dende o 
15/12/2018 ata o 

02/07/2019. 
TOTAL  1.060,82 € 

 

Visto que consta: 

 

A propia factura con Rexistro de Entrada de Facturas e con dilixencia do Servizo de 

Promoción Económica e Emprego, de data 19/02/2020, de que as subministracións están 

verificadas, precisando o conforme coa cantidade e o prezo, e á súa vez, conformada a factura polo 

Deputado Delegado da Área de Promoción Económica e Social. 

 

Declaración responsable asinada en data 15/05/2020, polo representante de Sernutec 

Servicios y Nuevas Tecnologías, S.L., en modelo normalizado, de que dita entidade ten plena 

capacidade de obrar e dispón de habilitación profesional necesaria para realizar as prestacións, de 

que non se atopa incursa na prohibición de contratar, de estar ao corrente no cumprimento das 

obrigas tributarias e coa seguridade social, de non ter débedas con esta Deputación, e de atoparse 

de alta no Imposto de Actividades Económicas nunha actividade acorde ás prestacións 

desenvolvidas. 

 

Memoria xustificativa para a factura relacionada, de data 26/02/2020, explicitando as 

razóns polas que se incumpriu o procedemento administrativo, e xustificando a necesidade de 

realización das prestacións, emitida pola Xefa de Promoción Económica e Emprego. 

 

Informe do Servizo de Contratación e Fomento, de data 27/02/2020, no que consta a 

xustificación da necesidade por parte do órgano de contratación. 

 

Informe do Servizo de Contabilidade e Contas, de data 29/03/2020, en relación coa 

existencia de crédito dispoñible no exercicio de procedencia no saldo de vinculación 

correspondente á aplicación orzamentaria 19/2410.216. 
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Resolución da Presidencia de data 12/05/2020, levantando o reparo de Intervención e os 

seus efectos suspensivos.  

 

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

ano 2019 con nota de reparo do art. 216.2c) do TRLRFL, de data 04/05/2020, reflíctense os 

seguintes antecedentes: 

 

Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do 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 á factura de Sernutec, Servicios y Nuevas 

Tecnologías, S.L. relativa á Plataforma WEB (espazo telemático común) da Axencia de Colocación 

realizado dende o 15/12/2018 ata o 02/07/2019, que seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

1 000448 10/12/2019 1.060,82 2410.216 92020/2029 

SUMA 1.060,82   

 

Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe da Xefa de Promoción 

Económica e Emprego, e do Servizo de Contratación e Fomento, que achegan ca factura, e así 

como efectuada a comprobación por parte desta Intervención de que a mesma non consta aprobada 

na contabilidade Provincial. 

 

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: 

 

Os gastos foron realizados no exercicio 2019, no que existía crédito dispoñible suficiente, 

segundo informe do Xefe de Servizo de Contabilidade e Contas, que se achega, constando na 

Memoria Xustificativa da unidade administrativa competente para a tramitación dos mesmos, que 
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non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes 

necesidades e atención de partida durante todo ano en curso. 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 1.060,82 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 dean lugar ao 

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

se deriven, co fin de que a xestión se axuste ás disposicións aplicable 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 na factura 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, incumprindo o artigo 29.8 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, ase como incumprimento da 

normativa orzamentaria por carecer da autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou 

liquidación da obriga, segundo os artigos 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 do 2 de abril, 

polo tanto incumprindo requisitos esenciais ós efectos do artigo 216.2.c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou trámites esenciais os 

extremos a verificar en réxeme de requisitos básicos e adicionais aprobados polo Pleno, en 

aplicación do artigo 13 do RD 424/2017. 

 

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 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 
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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 ou, 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. 

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo ás 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 “Responsabilidade das autoridades e do persoal 

ao servizo das Administracións Públicas”, e artigos 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, sobre infraccións e sancións. 

 

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

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

polo Pleno contrarios ós reparos formulados.” 

 

“2.- Informe da unidade xestora relativo ao informe de intervención de data 22 de abril de 

2020, sobre recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL. 

 

En relación coas facturas seguintes: 

 

ACREDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN 

SERNUTEC, SERVICIOS Y 

NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L. 
1 000448 10/12/2019 1.060,82 2410.216 

TOTAL 1.060,82  

 

Procede informar: 
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Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 22 

de Abril de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron as prestacións son os seguintes: 

 

A Axencia de Colocación da Deputación de Lugo está en marcha dende o ano 2017, logo 

de solicitar autorización ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Dende o momento da 

solicitude de autorización mencionada, xéranse unha serie de obrigas estipuladas no Real Decreto 

1796/2010, de 30 de decembro, polo que se regulan as axencias de colocación, motivo que da lugar 

nese intre á contratación dos servizos coa empresa Sernutec, Servicios y Nuevas Tecnologías, S.L. 

a través de contrato menor. 

 

Solicitada o 17 de setembro de 2018 a renovación de contratación e autorización do gasto 

para o aluguer da plataforma de software para a axencia de colocación, comunícannos o 2 de 

novembro de 2018 dende o Servizo de Contratación e Fomento que segundo o establecido no artigo 

29.8 da Lei 9/2017, do 8 de novembro de contratos do Sector Público non poderá ser obxecto de 

prórroga. 

 

Partindo do compromiso asumido tras a posta en marcha da Axencia de Colocación, facíase 

necesario seguir mantendo o aluguer dunha plataforma de software que cumprira cos requisitos 

establecidos no RD 1796/2010, de 30 de decembro, polo que se regulan as axencias de colocación, 

considerando que sería altamente beneficioso continuar coa mesma empresa que nos estaba a 

proporcionar dita plataforma, posto que a nivel técnico supoñía un risco moi elevado de pérdida de 

datos na migración destes de unha plataforma a outra e tampouco podíamos asegurar a 

continuidade ininterrompida do servizo, e supuxera un importante esforzo dar a coñecer o servizo 

da Axencia de Colocación por parte dos técnicos da unidade, para que calara entre a cidadanía en 

xeral e con máis afinco entre a poboación desempregada por unha banda, e por outra, entre 

empresas que ofertaran postos de traballo. Estamos a falar que por aquel intre a plataforma contaba 

cos datos de más de 22.200 usuarios. 

 

Polo tanto, tramitouse expediente polo procedemento negociado sen publicidade, asinando 

a acta de inicio de prestacións con data 2 de xullo de 2019. 
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O período de realización do aludido servizo foi do 15/12/2018 ao 02/07/2019. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 1.060,82 € (IVE incluído).  

 

Garantías: Debido ás características da prestación realizada, non procede a existencia 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 2020, 

informa 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 

 

Levantado o reparo, o recoñecemento 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 cuxa necesidade foi xustificada pola unidade xestora e da 

que consta a súa realización e que resulta fonte de obrigas a doutrina do enriquecemento inxusto, 

aplicada de xeito pacífico en materia contractual en supostos de prestacións realizadas en 

semellantes supostos ós analizados, isto é, derivadas aquelas de contratos cuxo prazo de duración 

rematou (cítanse a título de exemplo a STS de 30-10-1989, RJ 1989, 7396; e Sentenza 203/2011 do 

3 de marzo do TSXG, JUR/2011/156734). 

 

Entendemos aplicable dita figura ó ter percibido esta administración vantaxe derivada da 

entrega dunha cousa ou a recepción dun servizo; e producíndose ao mesmo tempo un 
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empobrecemento do terceiro, que pretende a satisfacción ou contraprestación recíproca, constando 

asi mesmo documentada a efectiva realización dunha subministración ou prestación dun servizo. 

 

A estes efectos, reiterar, que no expediente están xustificadas por empregados públicos as 

prestacións. 

 

En calquera caso, o Servizo de Contratación e Fomento é alleo ás decisións que motivaron 

as prestacións na condicións descritas, sinalando mediante a presente o procedemento a seguir 

cando se dan situacións como as que nos ocupan e o órgano competente. 

 

Compre recordar ó centro xestor dando traslado do acordo que se adopte con respecto a 

presente, que se deben minimizar os supostos nos que se incorre na irregularidade que motiva o 

reparo que unha vez levantado conserva os efectos previstos na base 20.4 de execución do 

orzamento desta deputación para o ano 2020. 

 

A factura relacionada neste informe, é obxecto de tramitación, aplicando analóxicamente 

(artigo 4.1 do Código Civil) a Base de Execución Nº 20 e concordantes do Orzamento desta 

Deputación para o ano 2020. 

 

Aínda que na proposta deste Servizo para levantar o reparo, de data 04/05/2020, se decía 

que a aprobación das prestacións efectivamente executadas por Sernutec, Servicios y Nuevas 

Tecnologías, S.L. correspondería á Presidencia (por Decreto de data 24/03/2020), posteriormente, 

por resolución de data 18/05/2020, aprobouse deixar sen efecto o decreto mencionado, polo que a 

competencia para a súa aprobación corresponderá á Xunta de Goberno dentro da Deputación 

Provincial que resulta ser o órgano de contratación, unha vez levantados os reparos suspensivos da 

Intervención Provincial formulados consonte ao establecido no artigo 216.2.c do TRLFL, en 

aplicación do artigo 217.1 do mesmo texto legal.  

 

Dita atribución competencial, se produce considerando o caracter anual das prestacións e o 

carácter repetitivo das mesmas, a factura non é susceptible de tramitarse como contrato menor, 

unido a que as prestacións que reflicte se corresponden cun procedemento de licitación, cuxa 

competencia é da Xunta de Goberno. 
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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, 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. 

 

Asi mesmo 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 saldo dispoñible no exercicio de referencia segundo o xa mencionado informe do Servizo 

de Contabilidade e Contas, e existindo consignación orzamentaria axeitada e suficiente consonte co 

informe de intervención invocado, para facer fronte ao gasto proposto, tratándose dun gasto 

realizado no exercicio orzamentario de 2019, e xustificados por analoxía os requisitos fixados na 

Base 20 das BEO de aplicación, considerando a interdicción do enriquecemento inxusto, poderase 

tomar acordo pola Xunta de Goberno, de aprobación das prestacións executadas propias dun 

contrato administrativo de subministración, o recoñecemento da obriga e o pagamento da seguinte 

factura, en virtude do principio do enriquecemento inxusto: 

 

ACREDOR Nº FACTURA 
DATA DA 

FACTURA 
CONCEPTO IMPORTE 

Sernutec, Servicios y 

Nuevas Tecnologías, S.L. 
1 000448 10/12/2019 

Plataforma web (espazo telemático común) da Axencia 

de Colocación (BolsaEmp Enterprise Online), realizado 

dende o 15/12/2018 ata o 02/07/2019. 

1.060,82 € 

TOTAL  1.060,82 € 

 

Así mesmo, darase traslado deste acordo, ó Centro Xestor. 

 

Tal é o que se informa sobre este particular, con sometemento a calquera outro criterio 

mellor fundado en dereito.(…).” 
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Por canto antecede, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 

 

1º.- Aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de 

subministración, recoñecer a obriga e o pagamento da seguinte factura emitida por Sernutec, 

Servicios y Nuevas Tecnologías, S.L.: 

 

Nº 1 000448 de data 10/12/2019, correspondente á plataforma web (espazo telemático 

común) da Axencia de Colocación (BolsaEmp Enterprise Online), realizado dende o 15/12/2018 

ata o 02/07/2019, dun importe total de 1.060,82 €. 

 

2º.- Dar traslado deste acordo ó centro xestor.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Cuarto.- Recoñecemento da obriga e pago das facturas correspondentes a Finanzauto 

S.A. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 27/05/2020, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, 

xunto co expediente da súa razón, que na parte súa bastante sinala: “(…) 

 

Trasladáronse dende a Intervención Provincial a este Servizo, facturas polos conceptos e 

importes que de seguido se detallan: 

 

ACREDOR 
Nº DE 

FACTURA 

DATA DE 

EMISIÓN 

REXISTRO DE ENTRADA 

CONCEPTO IMPORTE 

DATA  Nº 

Finanzauto, S.A. 0090637369 27/09/2019 28/09/2019 2019/3551 

Subministración ao Parque 

Móbil, no mes de setembro do 

2019, de filtros para unha pala de 

cadeas. 

211,37 € 

Finanzauto, S.A. 0090645197 08/11/2019 09/11/2019 2019/4187 

Subministración ao Parque 

Móbil, no mes de novembro do 

2019, de filtros de aceite para 

50,38 € 
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máquinas. 

Finanzauto, S.A. 0090647482 22/11/2019 23/11/2019 2019/4399 

Subministración ao Parque 

Móbil, no mes de novembro do 

2019, dunha batería para unha 

pala mixta.  

 

Finanzauto, S.A. 0090647483 22/11/2019 23/11/2019 2019/4400 

Subministración ao Parque 

Móbil, no mes de novembro do 

2019, de filtros para o 

mantemento dunha 

motoniveladora, e dunha 

pechadura para unha pala mixta. 

339,65 € 

TOTAL 786,45 € 
 

 

Visto que consta: 

 

As propias facturas con Rexistro de Entrada e con dilixencia do Parque Móbil (de data 

01/10/2019 na factura Nº 0090637369, de data 18/11/2019 na factura Nº 0090645197, e de data 

04/12/2019 nas facturas Nº 0090647482 e Nº 0090647483) de que as subministracións están 

verificadas, precisando o conforme coa cantidade e o prezo, e á súa vez, conformadas as facturas 

pola Presidencia. 

 

Declaración responsable asinada en data 26/03/2020, polo representante de Finanzauto, 

S.A., en modelo normalizado, de que dita entidade ten plena capacidade de obrar e dispón de 

habilitación profesional necesaria para realizar as prestacións, de que non se atopa incursa na 

prohibición de contratar, de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa 

seguridade social, de non ter débedas con esta Deputación, e de atoparse de alta no Imposto de 

Actividades Económicas nunha actividade acorde ás prestacións desenvolvidas. 

 

Memoria xustificativa para cada unha das facturas relacionadas (de data 01/10/2019 no 

caso da factura Nº 0090637369, de data 18/11/2019 no caso da factura Nº 0090645197, de data 

05/12/2019, no caso da factura Nº 0090647482, e de data 05/12/2019 no caso da factura Nº 

0090647483), explicitando as razóns polas que se incumpriu o procedemento administrativo, e 

xustificando a necesidade de realización das prestacións, emitidas dende o Parque Móbil. 

 

Informe do Adxunto ao Xefe do Parque Móbil para cada unha das facturas, todos eles de 

data 27/03/2020, nos que se dí, que a unidade administrativa, ao ser un gasto de imputación ao 

orzamento do exercicio 2020, informa que non existe impedimento ou limitación algunha a esta 
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aplicación do gasto en relación coas restantes necesidades e atención da partida durante todo o ano 

en curso. 

 

Informe - Proposta deste Servizo, de data 04/05/2020, no que consta a xustificación da 

necesidade por parte do órgano de contratación. 

 

Informe do Servizo de Contabilidade e Contas para cada unha das catro facturas 

relacionadas, todos eles de data 05/05/2020, nos que se dí que existía crédito dispoñible no 

exercicio de procedencia no saldo de vinculación correspondente á aplicación orzamentaria 

19/9201.213 (polo importe total das facturas Nº 0090637369, Nº 0090647482, e Nº 0090647483), e 

á aplicación orzamentaria 19/9201.22111 (polo importe total da factura Nº 0090645197). 

 

Resolución da Presidencia, de data 21/05/2020, levantando o reparo de Intervención e os 

seus efectos suspensivos. 

 

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

ano 2019 con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL, de data 18/05/2020, reflíctense os 

seguintes antecedentes: 

 

Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do 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 a facturas da empresa Finanzauto, S.A. que 

seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE CONCEPTO APLICACIÓN ADO 

0090637369 

 
27/09/2019 211,37 

Subministración ao Parque Móbil no mes de 

setembro do 2019, de filtros para unha pala 

de cadea. 

9201.213 92020/2688 

0090645197 

 
08/11/2019 50,38 

Subministración ao Parque Móbil, no mes 

de novembro do 2019, de filtros de aceite 

para máquinas. 

9201.22111 92020/2696 

0090647482 

 
22/11/2019 185,05 

Subministración ao Parque Móbil, no mes 

de novembro do 2019, dunha batería para 

unha pala mixta. 

9201.213 92020/2697 
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0090647483 

 
22/11/2019 339,65 

Subministración ao Parque Móbil, no mes 

de novembro do 2019, de filtros para o 

mantemento dunha motoniveladora e dunha 

pechadura para unha pala mixta. 

9201.213 92020/2698 

 786,45    

 

Logo de ver as facturas debidamente conformadas, e informe do Xefe de Parque Móbil, 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. 

 

A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1a) 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: 

 

Os gastos foron realizados no exercicio 2019, no que existía crédito dispoñible suficiente, 

segundo informe do Xefe de Servizo de Contabilidade e Contas, que se achega, constando na 

Memoria Xustificativa da unidade administrativa competente para a tramitación dos mesmos, que 

non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes 

necesidades e atención de partida durante todo o ano en curso. 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 786,45 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 dean lugar ao 

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

se deriven, co fin de que a xestión se axuste ás disposicións aplicable 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 
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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, incumprindo o artigo 29.8 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, ase como incumprimento da 

normativa orzamentaria por carecer da autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou 

liquidación da obriga, segundo os artigos 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 do 2 de abril, 

polo tanto incumprindo requisitos esenciais ós efectos do artigo 216.2c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou trámites esenciais os 

extremos a verificar en réxeme de requisitos básicos e adicionais aprobados polo Pleno, en 

aplicación do artigo 13 do RD 424/2017. 

 

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 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 ou, 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. 

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo ás 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 “Responsabilidade das autoridades e do persoal 

ao servizo das Administracións Públicas”, e artigos 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, sobre infraccións e sancións. 
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De acordo co artigo 218.3 do TRLRFL o órgano interventor remitirá anualmente ao 

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

polo Pleno contrarios ós reparos formulados.” 

 

“Informe da unidade xestora relativo ao informe de data 7 de maio de 2020, sobre 

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

 

En relación coas facturas seguintes: 

 

ACREDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN 

FINANZAUTO, S.A. 0090637369 27/09/19 211,37 9201.213 

FINANZAUTO, S.A. 0090645197 8/11/19 50,38 9201.22111 

FINANZAUTO, S.A. 0090647482 22/11/19 185,05 9201.213 

FINANZAUTO, S.A. 0090647483 22/11/19 339,65 9201.213 

SUMA 786,45  

 

Procede informar: 

 

Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 7 

de maio de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron os subministros son os seguintes: 

 

Debido a que está en trámite un contrato para subministro de materiais para o mantemento 

e reparación dos vehículos e maquinaria do Parque Móbil, así como que os subministros eran 

urxentes para poder seguir traballando en boas condicións, foi necesario validar as facturas. 

 

O período do aludido subministro foi setembro e novembro de 2019. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 786,45 euros (IVE incluído).  

 

Garantías: Debido ás características da prestación realizada, non procede a existencia de 

garantía. 
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A valoración corresponden ás estritamente necesarias para a prestación do subministro, e 

os prezos aplicados son os habituais do mercado. 

 

A unidade administrativa, ao ser un gasto de imputación ao orzamento do exercicio do ano 

2020, 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 

 

Levantado o reparo, o recoñecemento das obrigas facturadas debería tramitarse por este 

procedemento específico, establecido nas bases de execución do orzamento para situacións ou 

eventualidades, como a que nos ocupa. 

 

Xa que existen unhas prestacións cuxa necesidade foi xustificada pola unidade xestora e 

das que consta a súa realización e que resulta fonte de obrigas a doutrina do enriquecemento 

inxusto, aplicada de xeito pacífico en materia contractual en supostos de prestacións realizadas en 

semellantes supostos ós analizados (cítanse a título de exemplo a STS de 30-10-1989, RJ 1989, 

7396; e Sentenza 203/2011 do 3 de marzo do TSXG, JUR/2011/156734). 

 

Entendemos aplicable dita figura ó ter percibido esta administración vantaxe derivada da 

entrega dunha cousa ou a recepción dun servizo; e producíndose ao mesmo tempo un 

empobrecemento do terceiro, que pretende a satisfacción ou contraprestación recíproca, constando 

asi mesmo documentada a efectiva realización dunha subministración ou prestación dun servizo . 

 

A estes efectos, reiterar, que no expediente están xustificadas por empregados públicos as 

prestacións. 

 

En calquera caso, o Servizo de Contratación e Fomento é alleo ás decisións que motivaron 

as prestacións, sinalando mediante a presente o procedemento a seguir cando se dan situacións 

como as que nos ocupan e o órgano competente. 
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Compre recordar ó centro xestor dando traslado do acordo que se adopte con respecto a 

presente, que se deben minimizar os supostos nos que se incorre na irregularidade que motiva o 

reparo que unha vez levantado conserva os efectos previstos na base 20.4 de execución do 

orzamento desta deputación para o ano 2020. 

 

As catro facturas relacionadas neste informe, son obxecto de tramitación, aplicando 

analóxicamente (artigo 4.1 do Código Civil) a Base de Execución Nº 20 e concordantes do 

Orzamento desta Deputación para o ano 2020. 

 

Aínda que na proposta deste Servizo para levantar o reparo, de data 18/05/2020, se dicía 

que a aprobación das prestacións efectivamente executadas por Finanzauto, S.A. correspondería á 

Presidencia (por Decreto de data 24/03/2020), posteriormente, por resolución de data 18/05/2020, 

aprobouse deixar sen efecto o decreto mencionado, polo que a competencia para a súa aprobación 

corresponderá á Xunta de Goberno dentro da Deputación Provincial que resulta ser o órgano de 

contratación, unha vez levantados os reparos suspensivos da Intervención Provincial formulados 

consonte ao establecido no artigo 216.2.c do TRLFL, en aplicación do artigo 217.1 do mesmo texto 

legal. 

 

Dita atribución competencial, se produce considerando o carácter repetitivo das 

prestacións, as facturas non son susceptibles de tramitarse como contrato menor, unido a que as 

prestacións que reflicten se corresponden con procedementos cuxa competencia é da 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, 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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Asi mesmo 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 saldo dispoñible no exercicio de referencia segundo os xa mencionados informes do 

Servizo de Contabilidade e Contas, e existindo consignación orzamentaria axeitada e suficiente 

consonte co informe de intervención invocado, para facer fronte aos gastos propostos, tratándose de 

gastos realizados no exercicio orzamentario de 2019, e xustificados por analoxía ós requisitos 

fixados na Base 20 das BEO de aplicación, considerando a interdicción do enriquecemento inxusto, 

poderase tomar acordo pola Xunta de Goberno, de aprobación das prestacións executadas propias 

dun contrato administrativo de subministración, o recoñecemento das obrigas e o pagamento das 

seguintes facturas, en virtude do principio do enriquecemento inxusto: 

 

ACREDOR 
Nº DE 

FACTURA 

DATA DE 

EMISIÓN 
CONCEPTO IMPORTE 

Finanzauto, S.A. 0090637369 27/09/2019 
Subministración ao Parque Móbil, no mes de setembro do 2019, de 

filtros para unha pala de cadeas. 
211,37 € 

Finanzauto, S.A. 0090645197 08/11/2019 
Subministración ao Parque Móbil, no mes de novembro do 2019, de 

filtros de aceite para máquinas. 
50,38 € 

Finanzauto, S.A. 0090647482 22/11/2019 
Subministración ao Parque Móbil, no mes de novembro do 2019, 

dunha batería para unha pala mixta. 
185,05 € 

Finanzauto, S.A. 0090647483 22/11/2019 

Subministración ao Parque Móbil, no mes de novembro do 2019, de 

filtros para o mantemento dunha motoniveladora, e dunha pechadura 

para unha pala mixta. 

339,65 € 

TOTAL 786,45 € 

 

Así mesmo, darase traslado deste acordo, ó Centro Xestor. 

 

Tal é o que se informa sobre este particular, con sometemento a calquera outro criterio 

mellor fundado en dereito. 

 

(…).” 

 

Por canto antecede, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 
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1º.- Aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de 

subministracións, recoñecer as obrigas e o pagamento das seguintes facturas emitidas por 

Finanzauto, S.A., por un importe total de 786,45 €: 

 

Nº 0090637369, de data 27/09/2019, correspondente á subministración ao Parque Móbil, 

no mes de setembro do 2019, de filtros para unha pala de cadeas, dun importe total de 211, 37 €. 

 

Nº 0090645197, de data 08/11/2019, correspondente á subministración ao Parque Móbil, 

no mes de novembro do 2019, de filtros de aceite para máquinas, dun importe total de 50, 38 €. 

 

Nº 0090647482, de data 22/11/2019, correspondente á subministración ao Parque Móbil, 

no mes de novembro do 2019, dunha batería para unha pala mixta, dun importe total de 185,05 €. 

 

Nº 0090647483, de data 22/11/2019, correspondente á subministración ao Parque Móbil, 

no mes de novembro do 2019, de filtros para o mantemento dunha motoniveladora, e dunha 

pechadura para unha pala mixta, dun importe total de 339,65 €. 

 

2º.- Dar traslado deste acordo ó Centro Xestor.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Quinto.- Recoñecemento da obriga e pago das facturas correspondentes a D. Jesús 

Muinelo González. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 21/05/2020, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, 

xunto co expediente da súa razón, que na parte súa bastante sinala:  
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“(…) 

 

Trasladáronse dende a Intervención Provincial a este Servizo, facturas polos conceptos e 

importes que de seguido se detallan: 

 

ACREDOR 
Nº 

FACTURA 

DATA DE 

EMISIÓN 

REXISTRO DE ENTRADA 
CONCEPTO 

IMPORTE DA 

FACTURA DATA  Nº 

D. Jesús Muinelo 

González 
1 09/05/2019 29/05/2019 12.707 

Servizos veterinarios de 

urxencia, realizados na 

Granxa Gayoso Castro, no 

mes de maio do 2019. 

462,00 € 

D. Jesús Muinelo 

González 
3 20/11/2019 25/11/2019 2019RPE025982 

Servizos veterinarios de 

urxencia, realizados na 

Granxa Gayoso Castro, 

dende xuño ata novembro 

do 2019. 

1.177,00 € 

TOTAL 
 

1.639,00 € 

 

Visto que consta: 

 

As propias facturas con Rexistro de Entrada e con dilixencia do Director da Granxa Gayoso 

Castro, de data 20/12/2019, de que os servizos están prestados, precisando o conforme coa 

cantidade e o prezo, e á súa vez, conformadas as facturas polo Deputado Delegado da Área de 

Recursos Sostibles. 

 

Declaración responsable asinada en data 21/05/2020 por D. Jesús Muinelo González, en 

modelo normalizado, de que dita persoa ten plena capacidade de obrar e dispón de habilitación 

profesional necesaria para realizar as prestacións, de que non se atopa incursa na prohibición de 

contratar, de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade social, de 

non ter débedas con esta Deputación, e de atoparse de alta no Imposto de Actividades Económicas 

nunha actividade acorde ás prestacións desenvolvidas. 

 

Memoria xustificativa para cada unha das facturas relacionadas (de data 04/03/2020 no 

caso da factura Nº 1, e de data 02/03/2020 no caso da factura Nº 3), explicitando as razóns polas 

que se incumpriu o procedemento administrativo, e xustificando a necesidade de realización das 

prestacións, emitidas polo Director da Granxa Gayoso Castro. 
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Informe - Proposta deste Servizo, de data 05/03/2020, no que consta a xustificación da 

necesidade por parte do órgano de contratación, e a conformidade do Deputado Delegado da Área 

de Recursos Sostibles. 

 

Informe do Servizo de Contabilidade e Contas, de data 23/04/2020, en relación coa 

existencia de crédito dispoñible no exercicio de procedencia no saldo de vinculación 

correspondente á aplicación orzamentaria 19/4120.22799, polo importe total das dúas facturas.  

 

Resolución da Presidencia, de data 18/05/2020, levantando o reparo de Intervención 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. 216.2.c) do TRLRFL, de data 13/05/2020, reflíctense os 

seguintes antecedentes: 

 

Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do 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 á factura de D. Jesús Muinelo González, por 

servizos veterinarios de urxencia prestados na Granxa Provincial no mes de maio de 2019, que 

seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

1 09/05/19 420,00 * 4120.22799 92020/2119 

SUMA 420,00 *   

*Máis 42,00 € de IVE deducible, sendo o importe total da factura 462,00 €. Así mesmo, deduciranse 63,00 € en concepto de IRPF. 

 

Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe do Director da Granxa 

Provincial, e do Servizo de Contratación e Fomento, que achegan ca factura, e así como efectuada a 
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comprobación por parte desta Intervención de que a mesma non consta aprobada na contabilidade 

Provincial. 

 

A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1a) 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: 

 

Os gastos foron realizados no exercicio 2019, no que existía crédito dispoñible suficiente, 

segundo informe do Xefe de Servizo de Contabilidade e Contas, que se achega, constando na 

Memoria Xustificativa da unidade administrativa competente para a tramitación dos mesmos, que 

non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes 

necesidades e atención de partida durante todo o ano en curso. 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 420,00 euros, máis 42,00 € en concepto de IVE 

deducible. 

 

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 dean lugar ao 

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

se deriven, co fin de que a xestión se axuste ás disposicións aplicable 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 216.2c) 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, incumprindo o artigo 29.8 da Lei 9/2017 do 8 de 
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novembro, de Contratos do Sector Público, en consecuencia, falta procedemento de contratación e 

aplicación das regras contidas na citada normativa contractual, ase como incumprimento da 

normativa orzamentaria por carecer da autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou 

liquidación da obriga, segundo os artigos 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 do 2 de abril, 

polo tanto incumprindo requisitos esenciais ós efectos do artigo 216.2c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou trámites esenciais os 

extremos a verificar en réxeme de requisitos básicos e adicionais aprobados polo Pleno, en 

aplicación do artigo 13 do RD 424/2017. 

 

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 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 ou, 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. 

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo ás 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 “Responsabilidade das autoridades e do persoal 

ao servizo das Administracións Públicas”, e artigos 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, sobre infraccións e sancións. 

 

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

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

polo Pleno contrarios ós reparos formulados. 
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Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do 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 á factura de D. Jesús Muinelo González, por 

servizos veterinarios de urxencia prestados na Granxa Provincial de xuño a novembro de 2019, que 

seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

3 20/11/2019 1.070,00 * 4120.22799 92020/2120 

SUMA 1.070,00 *   

*Máis 107,00 € de IVE deducible, sendo o importe total da factura 1.177,00 €. Así mesmo, deduciranse 160,50 € en concepto de IRPF. 

 

Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe do Director da Granxa 

Provincial, e do Servizo de Contratación e Fomento, que achegan ca factura, e así como efectuada a 

comprobación por parte desta Intervención de que a mesma non consta aprobada na contabilidade 

Provincial. 

 

A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1a) 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: 

 

Os gastos foron realizados no exercicio 2019, no que existía crédito dispoñible suficiente, 

segundo informe do Xefe de Servizo de Contabilidade e Contas, que se achega, constando na 

Memoria Xustificativa da unidade administrativa competente para a tramitación dos mesmos, que 

non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes 

necesidades e atención de partida durante todo o ano en curso. 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 1.070,00 euros, máis 107,00 € en concepto de 

IVE deducible. 
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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 dean lugar ao 

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

se deriven, co fin de que a xestión se axuste ás disposicións aplicable 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 216.2c) 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, incumprindo o artigo 29.8 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, ase como incumprimento da 

normativa orzamentaria por carecer da autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou 

liquidación da obriga, segundo os artigos 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 do 2 de abril, 

polo tanto incumprindo requisitos esenciais ós efectos do artigo 216.2c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou trámites esenciais os 

extremos a verificar en réxeme de requisitos básicos e adicionais aprobados polo Pleno, en 

aplicación do artigo 13 do RD 424/2017. 

 

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 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 ou, no seu 
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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. 

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo ás 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 “Responsabilidade das autoridades e do persoal 

ao servizo das Administracións Públicas”, e artigos 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, sobre infraccións e sancións. 

 

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

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

polo Pleno contrarios ós reparos formulados. 

 

Informe da unidade xestora relativo ao informe de intervención de data 22 de abril do 2020, 

sobre recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL. 

 

En relación coas facturas seguintes: 

 

ACREDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

Jesús Muinelo González 1 09/05/2019 462,00 4120.22799 92020/2119 

TOTAL 462,00   

 

Procede informar: 

 

Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 22 

de Abril de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron as prestacións son os seguintes: 

 

O servizo veterinario de urxencia era absolutamente imprescindible para a saúde e benestar 

dos animais de Granja Gayoso. 
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O período de realización do aludido servizo foi de maio de 2019. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 462,00 euros (IVE incluído).  

 

Debido ás características da prestación realizada, non procede a existencia de garantía. 

 

A valoración corresponde ás unidades 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 

2020, 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.  

 

Informe da unidade xestora relativo ao informe de intervención de data 6 de maio do 2020, 

sobre recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL. 

 

En relación coas facturas seguintes: 

 

ACREDORES 
Nº 

FACTURA 
DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

Jesús Muinelo González 3 20/11/2019 1.070,00 € máis 107,00 € en concepto de IVE 4120.22799 92020/2120 

TOTAL 1.177,00 €   

 

Procede informar: 

 

Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 6 

de maio de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron as prestacións son os seguintes: 

 

O servizo veterinario de urxencia era absolutamente imprescindible para a saúde e benestar 

dos animais de Granja Gayoso. 
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O período de realización do aludido servizo foi de xuño a novembro de 2019. 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 1.177,00 euros (IVE incluído).  

 

Debido ás características da prestación realizada, non procede a existencia de garantía. 

 

A valoración corresponde ás unidades 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 

2020, 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 

 

Levantado o reparo, o recoñecemento das obrigas facturadas debería tramitarse por este 

procedemento específico, establecido nas bases de execución do orzamento para situacións ou 

eventualidades, como a que nos ocupa. 

 

Xa que existen unhas prestacións cuxa necesidade foi xustificada pola unidade xestora e 

das que consta a súa realización e que resulta fonte de obrigas a doutrina do enriquecemento 

inxusto, aplicada de xeito pacífico en materia contractual en supostos de prestacións realizadas en 

semellantes supostos ós analizados (cítanse a título de exemplo a STS de 30-10-1989, RJ 1989, 

7396; e Sentenza 203/2011 do 3 de marzo do TSXG, JUR/2011/156734). 

 

Entendemos aplicable dita figura ó ter percibido esta administración vantaxe derivada da 

entrega dunha cousa ou a recepción dun servizo; e producíndose ao mesmo tempo un 

empobrecemento do terceiro, que pretende a satisfacción ou contraprestación recíproca, constando 

asi mesmo documentada a efectiva realización dunha subministración ou prestación dun servizo. 

 

A estes efectos, reiterar, que no expediente están xustificadas por empregados públicos as 

prestacións. 
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En calquera caso, o Servizo de Contratación e Fomento é alleo ás decisións que motivaron 

as prestacións, sinalando mediante a presente o procedemento a seguir cando se dan situacións 

como as que nos ocupan e o órgano competente. 

 

Compre recordar ó centro xestor dando traslado do acordo que se adopte con respecto a 

presente, que se deben minimizar os supostos nos que se incorre na irregularidade que motiva o 

reparo que unha vez levantado conserva os efectos previstos na base 20.4 de execución do 

orzamento desta deputación para o ano 2020. 

 

As dúas facturas relacionadas neste informe, son obxecto de tramitación, aplicando 

analóxicamente (artigo 4.1 do Código Civil) a Base de Execución Nº 20 e concordantes do 

Orzamento desta Deputación para o ano 2020. 

 

Aínda que na proposta deste Servizo para levantar o reparo, de data 13/05/2020, se dicía 

que a aprobación das prestacións efectivamente executadas por D. Jesús Muinelo González 

correspondería á Presidencia (por Decreto de data 24/03/2020), posteriormente, por resolución de 

data 18/05/2020, aprobouse deixar sen efecto o decreto mencionado, polo que a competencia para a 

súa aprobación corresponderá á Xunta de Goberno dentro da Deputación Provincial que resulta ser 

o órgano de contratación, unha vez levantados os reparos suspensivos da Intervención Provincial 

formulados consonte ao establecido no artigo 216.2.c do TRLFL, en aplicación do artigo 217.1 do 

mesmo texto legal.  

 

Dita atribución competencial, se produce considerando o caracter repetitivo das 

prestacións, as facturas non son susceptibles de tramitarse como contrato menor, unido a que as 

prestacións que reflicten se corresponden con procedementos de licitación, cuxa competencia é da 

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, Adxudicar todos os contratos de obras, servizos, subministracións e xestión de servizos 
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públicos, especiais e privados, de contía superior á determinada para contratos menores e cuxa 

competencia non estea reservada ao Pleno da Corporación. 

 

Asi mesmo 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 saldo dispoñible no exercicio de referencia segundo o xa mencionado informe do Servizo 

de Contabilidade e Contas, e existindo consignación orzamentaria axeitada e suficiente consonte 

cos informes de intervención invocados, para facer fronte aos gastos propostos, tratándose de 

gastos realizados no exercicio orzamentario de 2019, e xustificados por analoxía ós requisitos 

fixados na Base 20 das BEO de aplicación, considerando a interdicción do enriquecemento inxusto, 

poderase tomar acordo pola Xunta de Goberno, de aprobación das prestacións executadas propias 

dun contrato administrativo de servizos, o recoñecemento das obrigas e o pagamento das seguintes 

facturas, en virtude do principio do enriquecemento inxusto: 

 

ACREDOR Nº FACTURA 
DATA DE 

EMISIÓN 
CONCEPTO 

IMPORTE DA 

FACTURA 

D. Jesús Muinelo 

González 
1 09/05/2019 

Servizos veterinarios de urxencia, realizados na Granxa Gayoso 

Castro, no mes de maio do 2019. 
462,00 € 

D. Jesús Muinelo 

González 
3 20/11/2019 

Servizos veterinarios de urxencia, realizados na Granxa Gayoso 

Castro, dende xuño ata novembro do 2019. 
1.177,00 € 

TOTAL 1.639,00 € 

 

Así mesmo, darase traslado deste acordo, ó Centro Xestor. 

Tal é o que se informa sobre este particular, con sometemento a calquera outro criterio 

mellor fundado en dereito. 

 

Por canto antecede, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 
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1º.- Aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de servizos, 

recoñecer as obrigas e o pagamento das seguintes facturas emitidas por D. Jesús Muinelo González, 

por un importe total de 1.639,00 €: 

 

Nº 1 de data 09/05/2019, correspondente ós servizos veterinarios de urxencia, realizados na 

Granxa Gayoso Castro, no mes de maio do 2019, dun importe total de 462,00 €. 

 

Nº 3 de data 20/11/2019, correspondente ós servizos veterinarios de urxencia, realizados na 

Granxa Gayoso Castro, dende xuño ata novembro do 2019, dun importe total de 1.177,00 €. 

 

2º.- Dar traslado deste acordo á centro xestor.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Sexto.- Recoñecemento da obriga e pago das facturas correspondentes a Lucuscar S.L. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 27/05/2020, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, 

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

 

Trasladáronse dende a Intervención Provincial a este Servizo, facturas polos conceptos e 

importes que de seguido se detallan: 

 

ACREDOR 
Nº DE 

FACTURA 

DATA DE 

EMISIÓN 

REXISTRO DE ENTRADA 
CONCEPTO IMPORTE 

DATA  Nº 

Lucuscar, S.L. T 1900569 14/10/2019 18/10/2019 2019RPE022755 

Mantemento dun vehículo do 

Parque Móbil, realizado no 

mes de outubro do 2019. 

1.299,95 € 

Lucuscar, S.L. T 1900605 25/10/2019 31/10/2019 2019RPE024028 

Mantemento dun vehículo do 

Parque Móbil, realizado no 

mes de outubro do 2019. 

351,83 € 

Lucuscar, S.L. T 1900674 20/11/2019 27/11/2019 2019RPE026219 

Mantemento dun vehículo do 

Parque Móbil, realizado no 

mes de novembro do 2019. 

204,36 € 

TOTAL 1.856,14 € 
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Visto que consta: 

 

As propias facturas con Rexistro de Entrada e con dilixencia do Parque Móbil (de data 

28/10/2019 na factura Nº T 1900569, de data 06/11/2019 na factura Nº T 1900605, e de data 

13/12/2019 na factura Nº T 1900674) de que as subministracións están verificadas, precisando o 

conforme coa cantidade e o prezo, e á súa vez, conformadas as facturas pola Presidencia. 

 

Declaración responsable asinada en data 25/05/2020, polo representante de Lucuscar, S.L., 

en modelo normalizado, de que dita entidade ten plena capacidade de obrar e dispón de habilitación 

profesional necesaria para realizar as prestacións, de que non se atopa incursa na prohibición de 

contratar, de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade social, de 

non ter débedas con esta Deputación, e de atoparse de alta no Imposto de Actividades Económicas 

nunha actividade acorde ás prestacións desenvolvidas. 

 

Memoria xustificativa para cada unha das facturas relacionadas (de data 29/10/2019 en 

relación coa factura Nº T 1900569, de data 06/11/2019 en relación coa factura Nº T 1900605, e de 

data 13/12/2019, en relación coa factura Nº T 1900674), explicitando as razóns polas que se 

incumpriu o procedemento administrativo, e xustificando a necesidade de realización das 

prestacións, emitidas dende o Parque Móbil. 

 

Informe para cada unha das facturas, do Adxunto ao Xefe do Parque Móbil, todos eles de 

data 20/03/2020, nos que se dí que a unidade administrativa, ao ser un gasto de imputación ao 

orzamento do exercicio 2020, informa de que non existe impedimento ou limitación alguna á 

aplicación do gasto en relación coas restantes necesidades e atención da partida durante todo o ano 

en curso. 

 

Informe - Proposta deste Servizo, de data 28/04/2020, no que consta a xustificación da 

necesidade por parte do órgano de contratación. 

 

Informe do Servizo de Contabilidade e Contas para cada unha das facturas, todos eles de 

data 03/05/2020, nos que se dí que existía crédito dispoñible no exercicio de procedencia, no saldo 
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de vinculación correspondente á aplicación orzamentaria 19/9201.214, polo importe total das tres 

facturas. 

 

Resolución da Presidencia, levantando o reparo de Intervención e os seus efectos 

suspensivos, de data 18/05/2020. 

 

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

ano 2019 con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL, de data 13/05/2020, reflíctense os 

seguintes antecedentes: 

 

Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do 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 ás facturas da empresa Lucuscar, S.L. do Parque 

Móbil, que seguidamente se relacionan: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE CONCEPTO APLICACIÓ

N 

ADO 

T 1900569 14/10/2019 1.299,95 
Mantemento dun vehículo do Parque Móbil, 

realizado no mes de outubro do 2019. 
9201.214 92020/2644 

T 1900605 25/10/2019 351,83 
Mantemento dun vehículo do Parque Móbil, 

realizado no mes de outubro do 2019. 
9201.214 92020/2645 

T 1900674 20/11/2019 204,36 
Mantemento dun vehículo do Parque Móbil, 

realizado no mes de novembro do 2019. 
9201.214 92020/2646 

SUMA 1.856,14    

 

Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe do Xefe de Parque Móbil, e do 

Servizo de Contratación e Fomento, que achegan ca factura, e así como efectuada a comprobación 

por parte desta Intervención de que a mesma non consta aprobada na contabilidade Provincial. 

 

A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1a) do R.D. 128/2018, 

do 16 de marzo, polo que se regula o réxime Xurídico dos Funcionarios da Administración Local 

con habilitación de carácter nacional, emite o seguinte informe: 
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Os gastos foron realizados no exercicio 2019, no que existía crédito dispoñible suficiente, 

segundo informe do Xefe de Servizo de Contabilidade e Contas, que se achega, constando na 

Memoria Xustificativa da unidade administrativa competente para a tramitación dos mesmos, que 

non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes 

necesidades e atención de partida durante todo o ano en curso. 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 1.856,14 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 dean lugar ao 

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

se deriven, co fin de que a xestión se axuste ás disposicións aplicable 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 216.2c) do TRLRFL, con efectos 

suspensivos, por desconformidade na tramitación dos gastos que se reflicten na factura 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, incumprindo o artigo 29.8 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, ase como incumprimento da 

normativa orzamentaria por carecer da autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou 

liquidación da obriga, segundo os artigos 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 do 2 de abril, 

polo tanto incumprindo requisitos esenciais ós efectos do artigo 216.2c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou trámites esenciais os 

extremos a verificar en réxeme 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 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 ou, 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. 

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo ás 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 “Responsabilidade das autoridades e do persoal 

ao servizo das Administracións Públicas”, e artigos 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, sobre infraccións e sancións. 

 

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

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

polo Pleno contrarios ós reparos formulados. 

 

Informe da unidade xestora relativo ao informe de intervención de data 5 de maio do 2020, 

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

 

En relación coas facturas seguintes: 

 

ACREDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN 

LUCUSCAR, S.L. T 1900569 14/10/19 1.299,95 9201.214 

LUCUSCAR, S.L. T 1900605 25/10/19 351,83 9201.214 

LUCUSCAR, S.L. T 1900674 20/11/19 204,36 9201.214 

SUMA 1.856,14  
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Procede informar: 

 

Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 5 

de maio de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron os subministros son os seguintes: 

 

Debido a que está en trámite un contrato para mantemento e reparación dos vehículos e 

maquinaria do Parque Móbil en talleres oficiais, así como que os traballos realizados eran urxentes 

para poder seguir traballando en boas condicións, foi necesario validar a factura. 

 

O período de realización do aludido subministro foi outubro e novembro de 2019. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 1.856,14 euros (IVE incluído).  

 

Garantías: Debido ás características da prestación realizada, non procede a existencia de 

garantía. 

 

A valoración corresponden ás estritamente necesarias para a prestación do subministro, e 

os prezos aplicados son os habituais do mercado. 

 

A unidade administrativa, ao ser un gasto de imputación ao orzamento do exercicio do ano 

2020, 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 

 

Levantado o reparo, o recoñecemento das obrigas facturadas debería tramitarse por este 

procedemento específico, establecido nas bases de execución do orzamento para situacións ou 

eventualidades, como a que nos ocupa. 
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Xa que existen unhas prestacións cuxa necesidade foi xustificada pola unidade xestora e 

das que consta a súa realización, e que resulta fonte de obrigas a doutrina do enriquecemento 

inxusto, aplicada de xeito pacífico en materia contractual en supostos de prestacións realizadas en 

semellantes supostos ós analizados (cítanse a título de exemplo a STS de 30-10-1989, RJ 1989, 

7396; e Sentenza 203/2011 do 3 de marzo do TSXG, JUR/2011/156734). 

 

Entendemos aplicable dita figura ó ter percibido esta administración vantaxe derivada da 

entrega dunha cousa ou a recepción dun servizo; e producindose ao mesmo tempo un 

empobrecemento do terceiro, que pretende a satisfacción ou contraprestación recíproca, constando 

asi mesmo documentada a efectiva realización dunha subministración ou prestación dun servizo . 

 

A estes efectos, reiterar, que no expediente están xustificadas por empregados públicos as 

prestacións. 

 

En calquera caso, o Servizo de Contratación e Fomento é alleo ás decisións que motivaron 

as prestacións, sinalando mediante a presente o procedemento a seguir cando se dan situacións 

como as que nos ocupan e o órgano competente. 

 

Compre recordar ó centro xestor dando traslado do acordo que se adopte con respecto a 

presente, que se deben minimizar os supostos nos que se incorre na irregularidade que motiva o 

reparo que unha vez levantado conserva os efectos previstos na base 20.4 de execución do 

orzamento desta deputación para o ano 2020. 

 

As tres facturas relacionadas neste informe, son obxecto de tramitación, aplicando 

analóxicamente (artigo 4.1 do Código Civil) a Base de Execución Nº 20 e concordantes do 

Orzamento desta Deputación para o ano 2020. 

 

Aínda que na proposta deste Servizo para levantar o reparo, de data 13/05/2020, se dicía 

que a aprobación das prestacións efectivamente executadas por Lucuscar, S.L. correspondería á 

Presidencia (por Decreto de data 24/03/2020), posteriormente, por resolución de data 18/05/2020, 

aprobouse deixar sen efecto o decreto mencionado, polo que a competencia para a súa aprobación 
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corresponderá á Xunta de Goberno dentro da Deputación Provincial que resulta ser o órgano de 

contratación, unha vez levantados os reparos suspensivos da Intervención Provincial formulados 

consonte ao establecido no artigo 216.2.c do TRLFL, en aplicación do artigo 217.1 do mesmo texto 

legal.  

 

Dita atribución competencial, se produce considerando o carácter repetitivo das 

prestacións, as facturas non son susceptibles de tramitarse como contrato menor, unido a que as 

prestacións que reflicten se corresponden con procedementos de licitación cuxa competencia é da 

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 , 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. 

 

Asi mesmo 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 saldo dispoñible no exercicio de referencia segundo os xa mencionados informes do 

Servizo de Contabilidade e Contas, e existindo consignación orzamentaria axeitada e suficiente 

consonte co informe de intervención invocado, para facer fronte aos gastos propostos, tratándose de 

gastos realizados no exercicio orzamentario de 2019, e xustificados por analoxía ós requisitos 

fixados na Base 20 das BEO de aplicación, considerando a interdicción do enriquecemento inxusto, 

poderase tomar acordo pola Xunta de Goberno, de aprobación das prestacións executadas propias 

dun contrato administrativo de subministracións, o recoñecemento das obrigas e o pagamento das 

seguintes facturas, en virtude do principio do enriquecemento inxusto: 
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ACREDOR 
Nº DE 

FACTURA 

DATA DE 

EMISIÓN 
CONCEPTO IMPORTE 

Lucuscar, S.L. T 1900569 14/10/2019 
Mantemento dun vehículo do Parque Móbil, realizado no mes de 

outubro do 2019. 
1.299,95 € 

Lucuscar, S.L. T 1900605 25/10/2019 
Mantemento dun vehículo do Parque Móbil, realizado no mes de 

outubro do 2019. 
351,83 € 

Lucuscar, S.L. T 1900674 20/11/2019 
Mantemento dun vehículo do Parque Móbil, realizado no mes de 

novembro do 2019. 
204,36 € 

 TOTAL 1.856,14 € 
 

 

Así mesmo, darase traslado deste acordo, ó Centro Xestor. 

 

Tal é o que se informa sobre este particular, con sometemento a calquera outro criterio 

mellor fundado en dereito. 

 

Por canto antecede, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 

 

1º.- Aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de 

subministracións, recoñecer as obrigas e o pagamento das seguintes facturas emitidas por Lucuscar, 

S.L., por un importe total de 1.856,14 €: 

 

Nº T 1900569 de data 14/10/2019, correspondente ó mantemento dun vehículo do Parque 

Móbil, realizado no mes de outubro do 2019, dun importe total de 1.299,95 €. 

 

Nº T 1900605 de data 25/10/2019, correspondente ó mantemento dun vehículo do Parque 

Móbil, realizado no mes de outubro do 2019, dun importe total de 351,83 €. 

 

Nº T 1900674, de data 20/11/2019, correspondente ó mantemento dun vehículo do Parque 

Móbil, realizado no mes de novembro do 2019, dun importe total de 204,36 €. 

 

2º.- Dar traslado deste acordo ó centro xestor.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 
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Sétimo.- Recoñecemento da obriga e pago das facturas correspondentes a Talleres Fernando 

Rivas S.L. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teo: 

 

“Visto o informe de data 27/05/2020, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, 

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

 

Trasladáronse dende a Intervención Provincial a este Servizo, facturas polos conceptos e 

importes que de seguido se detallan: 

 

ACREEDOR Nº FACTURA 
DATA DA 

FACTURA 

REXISTRO DE ENTRADA 
CONCEPTO IMPORTE 

DATA NÚMERO 

Talleres Fernando 

Rivas, S.L. 
B/25 20/03/2019 04/04/2019 8.325 

Adquisición o día 

20/03/2019, dunha 

caixa de filtros para a 

sala de muxidura da 

Granxa Gayoso Castro. 

138,67 € 

Talleres Fernando 

Rivas, S.L. 
B/29 08/04/2019 02/05/2019 10.235 

Adquisición o día 

08/04/2019, dun xogo 

de pechadura do 

colector (Harmony 

Plus), para a sala de 

muxidura da Granxa 

Gayoso Castro. 

74,66 € 

TOTAL  213,33 € 

 

Visto que consta: 

 

As propias facturas con entrada no Rexistro Xeral e con dilixencia da Granxa Gayoso 

Castro, de data 20/12/2019, en cada unha das facturas, de que as subministracións están verificadas, 

precisando o conforme coa cantidade e o prezo, e á súa vez, conformadas as facturas polo 

Deputado Delegado da Área de Recursos Sostibles. 

 

Declaración responsable asinada en data 05/05/2020, polo representante de Talleres 

Fernando Rivas, S.L., en modelo normalizado, de que dita entidade ten plena capacidade de obrar e 

dispón de habilitación profesional necesaria para realizar as prestacións, de que non se atopa 

incursa na prohibición de contratar, de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e 

coa seguridade social, de non ter débedas con esta Deputación, e de atoparse de alta no Imposto de 

Actividades Económicas nunha actividade acorde ás prestacións desenvolvidas. 
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Memoria xustificativa de data 28/02/2020 para cada unha das facturas relacionadas, 

explicitando as razóns polas que se incumpriu o procedemento administrativo, e xustificando a 

necesidade de realización das prestacións, emitidas polo Director da Granxa Gayoso Castro. 

 

Informe do Servizo de Contratación e Fomento, de data 04/03/2020, no que consta a 

xustificación da necesidade por parte do órgano de contratación, e a conformidade do Deputado 

Delegado da Área de Recursos Sostibles. 

 

Informe do Servizo de Contabilidade e Contas, de data 30/03/2020 para cada unha das 

facturas, en relación coa existencia de crédito dispoñible no exercicio de procedencia, no saldo de 

vinculación correspondente á aplicación orzamentaria 19/4120.2211 polo importe total da factura 

Nº B/25, e no salo de vinculación correspondente á aplicación orzamentaria 19/4120.213 polo 

importe total da factura Nº B/29.  

 

As seguintes resolucións da Presidencia, levantando os reparos de Intervención e os seus 

efectos suspensivos: 

 

Resolución de data 12/05/2020, en relación coa factura Nº B/25. 

 

Resolución de data 14/05/2020, en relación coa factura Nº B/29. 

 

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

ano 2019 con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL, de data 07/05/2020, correspondente á 

factura Nº B/25, reflíctense os seguintes antecedentes: 

 

“Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do ano 2019, con nota de reparo do artigo 216.2.c) do 

TRLRFL, por omisión de requisitos e trámites esenciais: 
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O obxecto do presente informe refírese á factura da empresa Talleres Fernando Rivas, S.L. 

por adquisición dunha caixa de filtros para a sala de muxidura da Granxa Gayoso Castro, que 

seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

B/25 20/03/2019 138,67 4120.22111 92020/2134 

SUMA 138,67   
 

Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe do Director da Granxa 

Provincial Gayoso Castro, e do Servizo de Contratación e Fomento, que achegan ca factura, e así 

como efectuada a comprobación por parte desta Intervención de que a mesma non consta aprobada 

na contabilidade Provincial. 

 

A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1a) do R.D. 128/2018, 

do 16 de marzo, polo que se regula o réxime Xurídico dos Funcionarios da Administración Local 

con habilitación de carácter nacional, emite o seguinte informe: 

 

Os gastos foron realizados no exercicio 2019, no que existía crédito dispoñible suficiente, 

segundo informe do Xefe de Servizo de Contabilidade e Contas, que se achega, constando na 

Memoria Xustificativa da unidade administrativa competente para a tramitación dos mesmos, que 

non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes 

necesidades e atención de partida durante todo ano en curso. 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 138,67 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 dean lugar ao 

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

se deriven, co fin de que a xestión se axuste ás disposicións aplicable en cada caso. 
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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 216.2c) do TRLRFL, con efectos 

suspensivos, por desconformidade na tramitación dos gastos que se reflicten na factura 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, incumprindo o artigo 29.8 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, ase como incumprimento da 

normativa orzamentaria por carecer da autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou 

liquidación da obriga, segundo os artigos 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 do 2 de abril, 

polo tanto incumprindo requisitos esenciais ós efectos do artigo 216.2.c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou trámites esenciais os 

extremos a verificar en réxeme de requisitos básicos e adicionais aprobados polo Pleno, en 

aplicación do artigo 13 do Rd 424/2017. 

 

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 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 ou, 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. 

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo ás 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 
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procedemento de contratación, a aplicación do disposto na Disposición Adicional 28 da Lei 9/2017, 

de 8 de novembro, de contratos do sector público “Responsabilidade das autoridades e do persoal 

ao servizo das Administracións Públicas”, e artigos 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, sobre infraccións e sancións. 

 

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

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

polo Pleno contrarios ós reparos formulados.” 

 

“Informe da unidade xestora relativo ao informe de intervención de data 22 de abril do 

2020, sobre recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL. 

 

En relación coas facturas seguintes: 

 

ACREDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

TALLERES FERNANDO 
RIVAS, S.L. 

B/25 20/03/2019 138,67 4120.22111 92020/2134 

 SUMA  138,67   

 

Procede informar: 

 

Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 22 

de abril de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron as prestacións son os seguintes: 

 

A substitución dos filtros da maquinaria da sala de muxido de Granja Gayoso Castro tíñase 

que realizar de maneira urxente para garantir o bo funcionamento da mesma e que o leite obtido 

respondese ás características esixibles para o seu destino ó consumo. 

 

O período de realización da subministración foi o 20 de marzo de 2019. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 138,67 euros (IVE incluído).  
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Debido ás características da prestación realizada, non procede a esixencia de garantía. 

 

A valoración corresponde ás unidades 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 

2020, 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.”  

 

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

ano 2019 con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL, de data 07/05/2020, correspondente á 

factura Nº B/29, reflíctense os seguintes antecedentes: 

 

“Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do 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 á factura da empresa Talleres Fernando Rivas, S.L. 

por adquisición dun xogo de pechadura do colector para a sala de muxidura da Granxa Gayoso 

Castro, que seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

B/29 08/04/2019 74,66 4120.213 92020/2135 

SUMA 74,66   

 

Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe do Director da Granxa 

Provincial Gayoso Castro, e do Servizo de Contratación e Fomento, que achegan ca factura, e así 

como efectuada a comprobación por parte desta Intervención de que a mesma non consta aprobada 

na contabilidade Provincial. 
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A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1a) do R.D. 128/2018, 

do 16 de marzo, polo que se regula o réxime Xurídico dos Funcionarios da Administración Local 

con habilitación de carácter nacional, emite o seguinte informe: 

 

Os gastos foron realizados no exercicio 2019, no que existía crédito dispoñible suficiente, 

segundo informe do Xefe de Servizo de Contabilidade e Contas, que se achega, constando na 

Memoria Xustificativa da unidade administrativa competente para a tramitación dos mesmos, que 

non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes 

necesidades e atención de partida durante todo ano en curso. 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 74,66 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 dean lugar ao 

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

se deriven, co fin de que a xestión se axuste ás disposicións aplicable 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 216.2c) do TRLRFL, con efectos 

suspensivos, por desconformidade na tramitación dos gastos que se reflicten na factura 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, incumprindo o artigo 29.8 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, ase como incumprimento da 

normativa orzamentaria por carecer da autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou 

liquidación da obriga, segundo os artigos 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 do 2 de abril, 
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polo tanto incumprindo requisitos esenciais ós efectos do artigo 216.2.c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou trámites esenciais os 

extremos a verificar en réxeme de requisitos básicos e adicionais aprobados polo Pleno, en 

aplicación do artigo 13 do Rd 424/2017. 

 

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 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 ou, 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. 

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo ás 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 “Responsabilidade das autoridades e do persoal 

ao servizo das Administracións Públicas”, e artigos 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, sobre infraccións e sancións. 

 

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

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

polo Pleno contrarios ós reparos formulados.” 

 

“Informe da unidade xestora relativo ao informe de intervención de data 22 de abril do 

2020, sobre recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL. 

 

En relación coas facturas seguintes: 
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ACREDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

TALLERES FERNANDO RIVAS, 

S.L. 
B/29 08/04/2019 74,66 4120.213 92020/2135 

TOTAL 74,66   

 

Procede informar: 

 

Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 22 

de abril de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron as prestacións son os seguintes: 

 

A substitucion de un xogo de pechadura do colector HARMONY PLUS daa sala de 

muxido da Granja Gayoso Castro era absolutamente imprescindible para garantir a obtención do 

leite nas condicións hixiénico-sanitarias esixibles. 

 

O período de realización da subministración foi o 8 de abril de 2019. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 74,66 euros (IVE incluído).  

 

Debido ás características da prestación realizada, non procede a esixencia de garantía. 

 

A valoración corresponde ás unidades 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 

2020, 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 

 

Levantados os reparos, o recoñecemento das obrigas facturadas debería tramitarse por este 

procedemento específico, establecido nas bases de execución do orzamento para situacións ou 

eventualidades, como a que nos ocupa. 
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Xa que existen unhas prestacións cuxa necesidade foi xustificada pola unidade xestora e 

das que consta a súa realización, e que resulta fonte de obrigas a doutrina do enriquecemento 

inxusto, aplicada de xeito pacífico en materia contractual en supostos de prestacións realizadas en 

semellantes supostos ós analizados, isto é, derivadas aquelas de contratos cuxo prazo de duración 

rematou (cítanse a título de exemplo a STS de 30-10-1989, RJ 1989, 7396; e Sentenza 203/2011 do 

3 de marzo do TSXG, JUR/2011/156734). 

 

Entendemos aplicable dita figura ó ter percibido esta administración vantaxe derivada da 

entrega dunha cousa ou a recepción dun servizo; e producíndose ao mesmo tempo un 

empobrecemento do terceiro, que pretende a satisfacción ou contraprestación recíproca, constando 

asi mesmo documentada a efectiva realización dunha subministración ou prestación dun servizo . 

 

A estes efectos, reiterar, que no expediente están xustificadas por empregados públicos as 

prestacións. 

 

En calquera caso, o Servizo de Contratación e Fomento é alleo ás decisións que motivaron 

as prestacións, sinalando mediante a presente o procedemento a seguir cando se dan situacións 

como as que nos ocupan e o órgano competente. 

 

Compre recordar ó centro xestor dando traslado do acordo que se adopte con respecto a 

presente, que se deben minimizar os supostos nos que se incorre na irregularidade que motiva o 

reparo que unha vez levantado conserva os efectos previstos na base 20.4 de execución do 

orzamento desta deputación para o ano 2020. 

 

As dúas facturas relacionadas neste informe, son obxecto de tramitación, aplicando 

analóxicamente (artigo 4.1 do Código Civil) a Base de Execución Nº 20 e concordantes do 

Orzamento desta Deputación para o ano 2020. 

 

Aínda que nas propostas deste Servizo para levantar os reparos, de data 07/05/2020, se 

dicía que a aprobación das prestacións efectivamente executadas por Talleres Fernando Rivas, S.L. 

correspondería á Presidencia (por Decreto de data 24/03/2020), posteriormente, por resolución de 
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data 18/05/2020, aprobouse deixar sen efecto o decreto mencionado, polo que a competencia para a 

súa aprobación corresponderá á Xunta de Goberno dentro da Deputación Provincial que resulta ser 

o órgano de contratación, unha vez levantados os reparos suspensivos da Intervención Provincial 

formulados consonte ao establecido no artigo 216.2.c do TRLFL, en aplicación do artigo 217.1 do 

mesmo texto legal.  

 

Dita atribución competencial, se produce considerando o carácter repetitivo das 

prestacións, as facturas non son susceptibles de tramitarse como contrato menor, unido a que as 

prestacións que reflicten se corresponden con procedementos de licitación, cuxa competencia é da 

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 , 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. 

 

Asi mismo 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 saldo dispoñible nos exercicios de referencia segundo os xa mencionados informes do 

Servizo de Contabilidade e Contas, e existindo consignación orzamentaria axeitada e suficiente 

consonte cos informes de intervención invocados, para facer fronte aos gastos propostos, tratándose 

de gastos realizados no exercicio orzamentario de 2019, e xustificados por analoxía ós requisitos 

fixados na Base 20 das BEO de aplicación, considerando a interdicción do enriquecemento inxusto, 

poderase tomar acordo pola Xunta de Goberno, de aprobación das prestacións executadas propias 

dun contrato administrativo de subministración, o recoñecemento das obrigas e o pagamento das 

seguintes facturas, en virtude do principio do enriquecemento inxusto: 
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ACREEDOR Nº FACTURA DATA DA FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

Talleres Fernando Rivas, S.L. B/25 20/03/2019 
Adquisición o día 20/03/2019, dunha caixa de filtros 

para a sala de muxidura da Granxa Gayoso Castro. 
138,67 € 

Talleres Fernando Rivas, S.L. B/29 08/04/2019 

Adquisición o día 08/04/2019, dun xogo de pechadura 

do colector (Harmony Plus), para a sala de muxidura da 

Granxa Gayoso Castro. 

74,66 € 

TOTAL  213,33 € 

 

Así mesmo, darase traslado deste acordo, ó Centro Xestor. 

 

Tal é o que se informa sobre este particular, con sometemento a calquera outro criterio 

mellor fundado en dereito. 

 

E visto o informe de data 27/05/2020, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, 

xunto co expediente da súa razón, que na parte súa bastante sinala: “(…) 

 

Trasladáronse dende a Intervención Provincial a este Servizo, facturas polos conceptos e 

importes que de seguido se detallan: 

 

ACREEDOR Nº FACTURA 
DATA DE 

EMISIÓN 

REXISTRO DE ENTRADA 

CONCEPTO 

IMPORTE 

DA 

FACTURA 
DATA DE 

ENTRADA 
NÚMERO 

Talleres Fernando 

Rivas, S.L. 
B/39 

14/05/201

9 
23/05/2019 12.164 

Adquisición o día 14/05/2019, de 

desinfectante para os circuitos de 

muxidura da sala de muxidura da Granxa 

Gayoso Castro. 

520,42 € 

Talleres Fernando 

Rivas, S.L.  
B/40 

27/05/201

9 
04/05/2019 13.172 

Adquisición o día 27/05/2019, de 

pechaduras do colector (Harmony), para 

a sala de muxidura da Granxa Gayoso 

Castro. 

113,01 € 

Talleres Fernando 

Rivas, S.L. 
B/50 

05/07/201

9 
12/07/2019 16.529 

Reparación o día 05/07/2019, do equipo 

de lavado da sala de muxidura da Granxa 

Gayoso Castro 

 

199,65 € 

Talleres Fernando 

Rivas, S.L. 
B/63 

05/08/201

9 
22/08/2019 18.668 

Adquisición o día 22/07/2019, dun 

paquete de filtros para a sala de 

muxidura da Granxa Gayoso Castro. 

138,67 € 

Talleres Fernando 

Rivas, S.L.  
B/75 

30/09/201

9 
18/10/2019 2019RPE022624 

Adquisición en agosto e setembro do 

2019, de produtos para o mantemento de 

varios elementos da sala de muxidura da 

Granxa Gayoso Castro. 

368,57 € 

Talleres Fernando 

Rivas, S.L. 
B/77 

02/10/201

9 
18/10/2019 2019RPE022630 

Adquisición no mes de outubro do 2019, 

dun produto para a desinfección dos tetos 

das vacas da Granxa Gayoso Castro. 

437,78 € 

Talleres Fernando 

Rivas, S.L. 
B/88 

11/11/201

9 
21/11/2019 2019RPE25736 

Adquisición no mes de novembro do 

2019, de caixa de filtros para a sala de 

muxidura da Granxa Gayoso Castro. 

538,33 € 

TOTAL 
 

2.316,43 € 
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Visto que consta: 

 

As propias facturas con Rexistro de Entrada e con dilixencia cada unha delas, da Granxa 

Gayoso Castro, de data 20/12/2019 , de que as subministracións están verificadas, precisando o 

conforme coa cantidade e o prezo, e á súa vez, conformadas as polo Deputado Delegado da Área de 

Recursos Sostibles. 

 

Declaración responsable asinada en data 05/05/2020, polo representante de Talleres 

Fernando Rivas, S.L., en modelo normalizado, de que dita entidade ten plena capacidade de obrar e 

dispón de habilitación profesional necesaria para realizar as prestacións, de que non se atopa 

incursa na prohibición de contratar, de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e 

coa seguridade social, de non ter débedas con esta Deputación, e de atoparse de alta no Imposto de 

Actividades Económicas nunha actividade acorde ás prestacións desenvolvidas. 

 

Memorias xustificativas para cada unha das facturas relacionadas (de data 28/02/2020 no 

caso das facturas Nº B/39, Nº B/40, Nº B/50, e Nº B/63; e de data 10/03/2020 no caso das facturas 

Nº B/75, Nº B/77, e Nº B/88), explicitando as razóns polas que se incumpriu o procedemento 

administrativo, e xustificando a necesidade de realización das prestacións, emitidas pola Dirección 

da Granxa Gayoso Castro. 

 

Informes deste Servizo, de datas 04/03/2020 (en relación coas facturas Nº B/39, Nº B/40, 

Nº B/50 e Nº B/63) e 12/03/2020 (en relación coas facturas Nº B/75, Nº B/77 e Nº B/88) nos que 

consta a xustificación da necesidade por parte do órgano de contratación, e a conformidade do 

Deputado Delegado da Área de Recursos Sostibles. 

 

Informes do Servizo de Contabilidade e Contas (de data 30/03/2020 en relación coas 

facturas Nº B/39, Nº B/40, Nº B/50, e Nº B/63; e de data 25/03/2020 en relación coas facturas Nº 

B/75, Nº B/77 e Nº B/88), en relación coa existencia de crédito dispoñible no exercicio de 

procedencia, no saldo de vinculación correspondente ás seguintes aplicacións orzamentarias:  

 

Factura Nº B/39: aplicación 19/4120.22110. 

Factura Nº B/40: aplicación 19/4120.213. 
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Factura Nº B/50: aplicación 19/4120.213. 

Factura Nº B/63: aplicación 19/4120.22111. 

Factura Nº B/75: aplicación 19/4120.22111. 

Factura Nº B/77: aplicación 19/4120.22111. 

Factura Nº B/88: aplicación 19/4120.213. 

 

As seguintes resolucións da Presidencia, levantando os reparos de Intervención e os seus 

efectos suspensivos: 

 

Resolución de data 15/05/2020, en relación coa factura Nº B/39. 

Resolución de data 15/05/2020, en relación coa factura Nº B/40. 

Resolución de data 08/05/2020, en relación coa factura Nº B/50. 

Resolución de data 18/05/2020, en relación coa factura Nº B/63. 

Resolución de data 18/05/2020, en relación coas facturas Nº B/75, Nº B/77 e Nº B/88. 

 

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

ano 2019 con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL, de data 07/05/2020, reflíctense os 

seguintes antecedentes: 

 

“Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do 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 á factura da empresa Talleres Fernando Rivas, S.L. 

por adquisición de desinfectante para os circuitos de muxidura da sala de muxidura da Granxa 

Gayoso Castro, que seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

B/39 14/05/2019 520,42 4120.22110 92020/2136 

SUMA 520,42   
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Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe do Director da Granxa 

Provincial Gayoso Castro, e do Servizo de Contratación e Fomento, que achegan ca factura, e así 

como efectuada a comprobación por parte desta Intervención de que a mesma non consta aprobada 

na contabilidade Provincial. 

 

A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1a) do R.D. 128/2018, 

do 16 de marzo, polo que se regula o réxime Xurídico dos Funcionarios da Administración Local 

con habilitación de carácter nacional, emite o seguinte informe: 

 

Os gastos foron realizados no exercicio 2019, no que existía crédito dispoñible suficiente, 

segundo informe do Xefe de Servizo de Contabilidade e Contas, que se achega, constando na 

Memoria Xustificativa da unidade administrativa competente para a tramitación dos mesmos, que 

non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes 

necesidades e atención de partida durante todo ano en curso. 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 520,42 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 dean lugar ao 

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

se deriven, co fin de que a xestión se axuste ás 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 216.2c) do TRLRFL, con efectos 

suspensivos, por desconformidade na tramitación dos gastos que se reflicten na factura 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 
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e repetitivos de duración superior ao ano, incumprindo o artigo 29.8 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, ase como incumprimento da 

normativa orzamentaria por carecer da autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou 

liquidación da obriga, segundo os artigos 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 do 2 de abril, 

polo tanto incumprindo requisitos esenciais ós efectos do artigo 216.2.c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou trámites esenciais os 

extremos a verificar en réxeme de requisitos básicos e adicionais aprobados polo Pleno, en 

aplicación do artigo 13 do Rd 424/2017. 

 

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 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 ou, 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. 

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo ás 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 “Responsabilidade das autoridades e do persoal 

ao servizo das Administracións Públicas”, e artigos 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, sobre infraccións e sancións. 

 

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

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

polo Pleno contrarios ós reparos formulados.” 
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“Informe da unidade xestora relativo ao informe de intervención de data 22 de abril do 

2020, sobre recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL. 

 

En relación coas facturas seguintes: 

 

ACREDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

TALLERES FERNANDO RIVAS, 

S.L. 
B/39 14/05/2019 520,42 4120.22110 92020/2136 

TOTAL 520,42   

 

Procede informar: 

 

Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 22 

de abril de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron as prestacións son os seguintes: 

 

A desinfección do sistema de lavado da sala de muxido de Granja Gayoso Castro era 

absolutamente imprescindible para garantir a obtención do leite nas condicións hixiénico – 

sanitarias esixibles. 

 

O período de realización da subministración foi o 14 de maio de 2019. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 520,42 euros (IVE incluído).  

 

Debido ás características da prestación realizada, non procede a esixencia de garantía. 

 

A valoración corresponde ás unidades 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 

2020, 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.”  
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Na proposta de decreto sobre discrepancias en relación co recoñecemento de obrigas do 

ano 2019 con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL, de data 07/05/2020, reflíctense os 

seguintes antecedentes: 

 

“(…) 

 

“Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do 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 á factura da empresa Talleres Fernando Rivas, S.L. 

por adquisición de pechaduras do colector para a sala de muxidura da Granxa Gayoso Castro, que 

seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

B/40 27/05/2019 113,01 4120.213 92020/2137 

SUMA 113,01   
 

 

Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe do Director da Granxa 

Provincial Gayoso Castro, e do Servizo de Contratación e Fomento, que achegan ca factura, e así 

como efectuada a comprobación por parte desta Intervención de que a mesma non consta aprobada 

na contabilidade Provincial. 

 

A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1a) do R.D. 128/2018, 

do 16 de marzo, polo que se regula o réxime Xurídico dos Funcionarios da Administración Local 

con habilitación de carácter nacional, emite o seguinte informe: 

 

Os gastos foron realizados no exercicio 2019, no que existía crédito dispoñible suficiente, 

segundo informe do Xefe de Servizo de Contabilidade e Contas, que se achega, constando na 

Memoria Xustificativa da unidade administrativa competente para a tramitación dos mesmos, que 
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non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes 

necesidades e atención de partida durante todo ano en curso. 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 113,01 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 dean lugar ao 

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

se deriven, co fin de que a xestión se axuste ás 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 216.2c) do TRLRFL, con efectos 

suspensivos, por desconformidade na tramitación dos gastos que se reflicten na factura 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, incumprindo o artigo 29.8 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, ase como incumprimento da 

normativa orzamentaria por carecer da autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou 

liquidación da obriga, segundo os artigos 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 do 2 de abril, 

polo tanto incumprindo requisitos esenciais ós efectos do artigo 216.2.c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou trámites esenciais os 

extremos a verificar en réxeme de requisitos básicos e adicionais aprobados polo Pleno, en 

aplicación do artigo 13 do Rd 424/2017. 

 

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 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 
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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 ou, 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. 

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo ás 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 “Responsabilidade das autoridades e do persoal 

ao servizo das Administracións Públicas”, e artigos 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, sobre infraccións e sancións. 

 

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

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

polo Pleno contrarios ós reparos formulados.” 

 

 “Informe da unidade xestora relativo ao informe de intervención de data 22 de abril do 

2020, sobre recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL. 

 

En relación coas facturas seguintes: 

 

ACREDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

TALLERES FERNANDO RIVAS, 

S.L. 
B/40 27/05/2019 113,01 4120.213 92020/2137 

TOTAL 113,01   

 

Procede informar: 
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Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 22 

de abril de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron as prestacións son os seguintes: 

 

A substitución do peche do colector HARMONY da sala de muxido da Granja Gayoso 

Castro era absolutamente imprescindible para garantir a obtención do leite nas condicións 

hixiénico– sanitarias esixibles. 

 

O período de realización da substitución foi o 27 de maio de 2019. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 113,01 euros (IVE incluído).  

 

Debido ás características da prestación realizada, non procede a esixencia de garantía. 

 

A valoración corresponde ás unidades 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 

2020, 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.”  

 

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

ano 2019 con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL, de data 04/05/2020, reflíctense os 

seguintes antecedentes: “(…) 

 

“Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do ano 2019, con nota de reparo do artigo 216.2.c) do 

TRLRFL, por omisión de requisitos e trámites esenciais: 

 



 

 

192 
 

 

O obxecto do presente informe refírese á factura da empresa Talleres Fernando Rivas, S.L. 

por reparación do equipo de lavado da sala de muxidura da Granxa Gayoso Castro, que 

seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

B/50 05/07/2019 199,65 4120.213 92020/2138 

SUMA 199,65   

 

Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe do Director da Granxa 

Provincial Gayoso Castro, e do Servizo de Contratación e Fomento, que achegan ca factura, e así 

como efectuada a comprobación por parte desta Intervención de que a mesma non consta aprobada 

na contabilidade Provincial. 

 

A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1a) 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: 

 

Os gastos foron realizados no exercicio 2019, no que existía crédito dispoñible suficiente, 

segundo informe do Xefe de Servizo de Contabilidade e Contas, que se achega, constando na 

Memoria Xustificativa da unidade administrativa competente para a tramitación dos mesmos, que 

non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes 

necesidades e atención de partida durante todo o ano en curso. 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 199,65 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 dean lugar ao 

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

se deriven, co fin de que a xestión se axuste ás disposicións aplicable en cada caso. 
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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 216.2c) do TRLRFL, con efectos 

suspensivos, por desconformidade na tramitación dos gastos que se reflicten na factura 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, incumprindo o artigo 29.8 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, ase como incumprimento da 

normativa orzamentaria por carecer da autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou 

liquidación da obriga, segundo os artigos 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 do 2 de abril, 

polo tanto incumprindo requisitos esenciais ós efectos do artigo 216.2c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou trámites esenciais os 

extremos a verificar en réxeme de requisitos básicos e adicionais aprobados polo Pleno, en 

aplicación do artigo 13 do RD 424/2017. 

 

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 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 ou, 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. 

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo ás 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, 
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de 8 de novembro, de contratos do sector público “Responsabilidade das autoridades e do persoal 

ao servizo das Administracións Públicas”, e artigos 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, sobre infraccións e sancións. 

 

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

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

polo Pleno contrarios ós reparos formulados.” 

 

“Informe da unidade xestora relativo ao informe de intervención de data 22 de abril do 

2020, sobre recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art. 216.2c) do TRLRFL. 

 

En relación coas facturas seguintes: 

 

ACREDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

TALLERES FERNANDO RIVAS, S.L. B/50 05/07/2019 199,65 4120.213 92020/2138 

 SUMA  199,65   

 

Procede informar: 

 

Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 22 

de Abril de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron as prestacións son os seguintes: 

 

A reparación do sistema de lavado da sala de muxido de Granxa Gayoso Castro era 

absolutamente imprescindible para garantir a obtención do leite nas condicións hixíenico – 

sanitarias esixibles. 

 

O período de realización da reparación foi o 5 de xullo de 2019. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 199,65 euros (IVE incluído).  
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Debido ás características da prestación realizada, non procede a existencia de garantía. 

 

A valoración corresponde ás unidades 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 

2020, 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.”  

 

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

ano 2019 con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL, de data 11/05/2020, reflíctense os 

seguintes antecedentes: 

 

 “Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do 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 á factura da empresa Talleres Fernando Rivas, S.L. 

por adquisición dun paquete de filtros para a sala de muxidura da Granxa Gayoso Castro, que 

seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

B/63 05/08/2019 138,67 4120.22111 92020/2139 

SUMA 138,67   

 

Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe do Director da Granxa 

Provincial Gayoso Castro, e do Servizo de Contratación e Fomento, que achegan ca factura, e así 

como efectuada a comprobación por parte desta Intervención de que a mesma non consta aprobada 

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: 

 

Os gastos foron realizados no exercicio 2019, no que existía crédito dispoñible suficiente, 

segundo informe do Xefe de Servizo de Contabilidade e Contas, que se achega, constando na 

Memoria Xustificativa da unidade administrativa competente para a tramitación dos mesmos, que 

non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes 

necesidades e atención de partida durante todo o ano en curso. 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 138,67 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 dean lugar ao 

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

se deriven, co fin de que a xestión se axuste ás disposicións aplicable 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 216.2c) do TRLRFL, con efectos 

suspensivos, por desconformidade na tramitación dos gastos que se reflicten na factura 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, incumprindo o artigo 29.8 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, ase como incumprimento da 

normativa orzamentaria por carecer da autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou 
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liquidación da obriga, segundo os artigos 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 do 2 de abril, 

polo tanto incumprindo requisitos esenciais ós efectos do artigo 216.2c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou trámites esenciais os 

extremos a verificar en réxeme de requisitos básicos e adicionais aprobados polo Pleno, en 

aplicación do artigo 13 do RD 424/2017. 

 

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 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 ou, 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. 

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo ás 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 “Responsabilidade das autoridades e do persoal 

ao servizo das Administracións Públicas”, e artigos 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, sobre infraccións e sancións. 

 

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

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

polo Pleno contrarios ós reparos formulados.” 

 

“Informe da unidade xestora relativo ao informe de intervención de data 22 de abril do 

2020, sobre recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL. 

 

En relación coas facturas seguintes: 
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ACREDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

TALLERES FERNANDO 

RIVAS, S.L. 
B/63 05/08/2019 138,67 4120.22111 92020/2139 

 SUMA  138,67   

 

Procede informar: 

 

Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 22 

de Abril de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron as prestacións son os seguintes: 

 

A substitución dos filtros das máquinas da sala de muxido de Granja Gayoso Castro tíñase 

que realizar de maneira urxente para garantir o bo funcionamento da mesma e que o leite obtido 

respondese ás características esixibles para o seu destino ó consumo. 

 

O período de realización da subministración foi o 5 de agosto de 2019. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 138,67 euros (IVE incluído).  

 

Debido ás características da prestación realizada, non procede a existencia de garantía. 

 

A valoración corresponde ás unidades estritamente necesarias para a prestación da 

subministración, e os prezos aplicados son os habituais do mercado. 

 

A unidade administrativa, ao ser un gasto de imputación ao orzamento do exercicio do ano 

2020, 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.”  

 

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

ano 2019 con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL, de data 11/05/2020, reflíctense os 

seguintes antecedentes: 
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“Informe de intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do 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 ás facturas da empresa Talleres Fernando Rivas, 

S.L. por subministro de artigos para reparación da sala de muxido da Granxa Provincial, que 

seguidamente se relacionan: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

B/75 30/09/19 368,57 4120.22111 92020/2059 

B/77 02/10/19 437,78 4120.22111 92020/2060 

B/88 11/11/19 538,33 4120.213 92020/2061 

SUMA 1.344,68   

 

Logo de ver as facturas debidamente conformadas, e informe do Director da Granxa 

Provincial, 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. 

 

A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1a) 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: 

 

Os gastos foron realizados no exercicio 2019, no que existía crédito dispoñible suficiente, 

segundo informe do Xefe de Servizo de Contabilidade e Contas, que se achega, constando na 

Memoria Xustificativa da unidade administrativa competente para a tramitación dos mesmos, que 

non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes 

necesidades e atención de partida durante todo o ano en curso. 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 1.344,68 euros. 
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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 dean lugar ao 

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

se deriven, co fin de que a xestión se axuste ás disposicións aplicable 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 216.2c) 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, incumprindo o artigo 29.8 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, ase como incumprimento da 

normativa orzamentaria por carecer da autorización e compromiso previo ao recoñecemento ou 

liquidación da obriga, segundo os artigos 184 do TRLRFL, 54, 56 e 58 do RD 500/90 do 2 de abril, 

polo tanto incumprindo requisitos esenciais ós efectos do artigo 216.2c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou trámites esenciais os 

extremos a verificar en réxeme de requisitos básicos e adicionais aprobados polo Pleno, en 

aplicación do artigo 13 do Rd 424/2017. 

 

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 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 ou, no seu 
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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. 

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo ás 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 “Responsabilidade das autoridades e do persoal 

ao servizo das Administracións Públicas”, e artigos 28 e 30 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, sobre infraccións e sancións. 

 

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

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

polo Pleno contrarios ós reparos formulados.” 

 

 “Informe da unidade xestora relativo ao informe de intervención de data 27 de marzo do 

2020, sobre recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL. 

 

En relación coas facturas seguintes: 

 

ACREDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN ADO 

Talleres Fernando Rivas, S.L. B/75 30/09/2019 368,57 4120.22111 92020/2059 

Talleres Fernando Rivas, S.L. B/77 02/10/2019 437,78 4120.22111 92020/2060 

Talleres Fernando Rivas, S.L. B/88 11/11/2019 538,33 4120.213 92020/2061 

TOTAL 1.344,68   

 

Procede informar: 

 

Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 27 

de marzo de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron as prestacións son os seguintes: 

 



 

 

202 
 

 

A sala de muxidura de Granxa Gayoso Castro ten moitos anos de funcionamento, polo que 

en ocasións prodúcense avarías, que é necesario reparar de xeito urxente para poder realizar a 

muxidura en condicións de garantir que o leite producido cumpra as condicións hixiénicas 

obrigatorias para a producción de leite, así mesmo a desinfección dos tetos das vacas antes e 

despois do muxido son obrigatorias para obter leite en condicións hixiénico -sanitarias axeitadas, e 

evitar a aparición de enfermidades na ubre das vacas. 

 

Por tanto ó non terse aprobado o gasto proposto en agosto, setembro, outubro e novembro 

de 2019 e ao ser as subministracións necesarias para obter o leite nas condicións hixiénico – 

sanitarias esixidas pola normativa vixente e, polo que se realizaron as prestacións. 

 

O período de realización das subministracións foron os meses de agosto, setembro, outubro 

e novembro de 2019. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 1.344,68 euros (IVE incluído).  

Debido ás características da prestación realizada, non procede a existencia de garantía. 

 

A valoración corresponde ás unidades estritamente necesarias para a subministración, e os 

prezos aplicados son os habituais do mercado. 

 

A unidade administrativa, ao ser un gasto de imputación ao orzamento do exercicio do ano 

2020, 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 

 

Levantado o reparo, o recoñecemento das obrigas facturadas debería tramitarse por este 

procedemento específico, establecido nas bases de execución do orzamento para situacións ou 

eventualidades, como a que nos ocupa. 

 



 
 

 

203 

Xa que existen unhas prestacións cuxa necesidade foi xustificada pola unidade xestora e 

das que consta a súa realización e que resulta fonte de obrigas a doutrina do enriquecemento 

inxusto, aplicada de xeito pacífico en materia contractual en supostos de prestacións realizadas en 

semellantes supostos ós analizados, (cítanse a título de exemplo a STS de 30-10-1989, RJ 1989, 

7396; e Sentenza 203/2011 do 3 de marzo do TSXG, JUR/2011/156734). 

 

Entendemos aplicable dita figura ó ter percibido esta administración vantaxe derivada da 

entrega dunha cousa ou a recepción dun servizo; e producíndose ao mesmo tempo un 

empobrecemento do terceiro, que pretende a satisfacción ou contraprestación recíproca, constando 

asi mesmo documentada a efectiva realización dunha subministración ou prestación dun servizo . 

 

A estes efectos, reiterar, que no expediente están xustificadas por empregados públicos as 

prestacións. 

 

En calquera caso, o Servizo de Contratación e Fomento é alleo ás decisións que motivaron 

as prestacións na condicións descritas, sinalando mediante a presente o procedemento a seguir 

cando se dan situacións como as que nos ocupan e o órgano competente. 

 

Compre recordar ó centro xestor dando traslado do acordo que se adopte con respecto a 

presente, que se deben minimizar os supostos nos que se incorre na irregularidade que motiva o 

reparo que unha vez levantado conserva os efectos previstos na base 20.4 de execución do 

orzamento desta deputación para o ano 2020. 

 

As sete facturas relacionadas neste informe, son obxecto de tramitación, aplicando 

analóxicamente (artigo 4.1 do Código Civil) a Base de Execución Nº 20 e concordantes do 

Orzamento desta Deputación para o ano 2020, coas mesmas condicións económicas e prestacións 

que no último contrato. 

 

Aínda que nas propostas deste Servizo para levantar os reparos, se dicía que a aprobación 

das prestacións efectivamente executadas por Talleres Fernando Rivas, S.L. correspondería á 

Presidencia (por Decreto de data 24/03/2020), posteriormente, por resolución de data 18/05/2020, 

aprobouse deixar sen efecto o decreto mencionado, polo que a competencia para a súa aprobación 
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corresponderá á Xunta de Goberno dentro da Deputación Provincial que resulta ser o órgano de 

contratación, unha vez levantados os reparos suspensivos da Intervención Provincial formulados 

consonte ao establecido no artigo 216.2.c do TRLFL, en aplicación do artigo 217.1 do mesmo texto 

legal.  

 

Dita atribución competencial, se produce considerando o carácter repetitivo das 

prestacións, as facturas non son susceptibles de tramitarse como contrato menor, unido a que as 

prestacións que reflicten se corresponden con procedementos de licitación, cuxa competencia é da 

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 , 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. 

 

Asi mesmo 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 saldo dispoñible nos exercicios de referencia segundo os xa mencionados informes do 

Servizo de Contabilidade e Contas, e existindo consignación orzamentaria axeitada e suficiente 

consonte cos informes de intervención invocados, para facer fronte aos gastos propostos, tratándose 

de gastos realizados no exercicio orzamentario de 2019, e xustificados por analoxía ós requisitos 

fixados na Base 20 das BEO de aplicación, considerando a interdicción do enriquecemento inxusto, 

poderase tomar acordo pola Xunta de Goberno, de aprobación das prestacións executadas propias 

dun contrato administrativo de subministración, o recoñecemento das obrigas e o pagamento das 

seguintes facturas, en virtude do principio do enriquecemento inxusto: 
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ACREEDOR 
Nº 

FACTURA 

DATA DE 

EMISIÓN 
CONCEPTO 

IMPORTE DA 

FACTURA 

Talleres Fernando 

Rivas, S.L. 
B/39 14/05/2019 

Adquisición o día 14/05/2019, de desinfectante para os circuitos de 

muxidura da sala de muxidura da Granxa Gayoso Castro. 
520,42 € 

Talleres Fernando 

Rivas, S.L.  
B/40 27/05/2019 

Adquisición o día 27/05/2019, de pechaduras do colector (Harmony), para 

a sala de muxidura da Granxa Gayoso Castro. 
113,01 € 

Talleres Fernando 

Rivas, S.L. 
B/50 05/07/2019 

Reparación o día 05/07/2019, do equipo de lavado da sala de muxidura da 

Granxa Gayoso Castro 
199,65 € 

Talleres Fernando 

Rivas, S.L. 
B/63 05/08/2019 

Adquisición o día 22/07/2019, dun paquete de filtros para a sala de 

muxidura da Granxa Gayoso Castro. 
138,67 € 

Talleres Fernando 

Rivas, S.L.  
B/75 30/09/2019 

Adquisición en agosto e setembro do 2019, de produtos para o 

mantemento de varios elementos da sala de muxidura da Granxa Gayoso 

Castro. 

368,57 € 

Talleres Fernando 

Rivas, S.L. 
B/77 02/10/2019 

Adquisición no mes de outubro do 2019, dun produto para a desinfección 

dos tetos das vacas da Granxa Gayoso Castro. 
437,78 € 

Talleres Fernando 

Rivas, S.L. 
B/88 11/11/2019 

Adquisición no mes de novembro do 2019, de caixa de filtros para a sala 

de muxidura da Granxa Gayoso Castro. 
538,33 € 

TOTAL 2.316,43 € 

 

Así mesmo, darase traslado deste acordo, ó Centro Xestor. 

 

Tal é o que se informa sobre este particular, con sometemento a calquera outro criterio 

mellor fundado en dereito. 

 

Por canto antecede, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 

 

1º.- Aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de 

subministración, recoñecer as obrigas e o pagamento das seguintes facturas emitidas por Talleres 

Fernando Rivas, S.L., por un importe total de 2.529,76 €: 

 

Nº B/25 de data 20/03/2019, correspondente á adquisición o día 20/03/2019, dunha caixa 

de filtros para a sala de muxidura da Granxa Gayoso Castro, dun importe total de 138,67 €. 

 

Nº B/29 de data 08/04/2019, correspondente á adquisición o día 08/04/2019, dun xogo de 

pechadura do colector (Harmony Plus), para a sala de muxidura da Granxa Gayoso Castro, dun 

importe total de 74,66 €. 
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Nº B/39 de data 14/05/2019, correspondente á adquisición o día 14/05/2019, de 

desinfectante para os circuitos de muxidura da sala de muxidura da Granxa Gayoso Castro, dun 

importe total de 520,42 €. 

 

Nº B/40 de data 27/05/2019, correspondente á adquisición o día 27/05/2019, de pechaduras 

do colector (Harmony), para a sala de muxidura da Granxa Gayoso Castro, dun importe total de 

113,01 €. 

 

Nº B/50 de data 05/07/2019, correspondente á reparación o día 05/07/2019, do equipo de 

lavado da sala de muxidura da Granxa Gayoso Castro, dun importe total de 199,65 €. 

 

Nº B/63 de data 05/08/2019, correspondente á adquisición o día 22/07/2019, dun paquete 

de filtros para a sala de muxidura da Granxa Gayoso Castro, dun importe total de 138,67 €. 

 

Nº B/75 de data 30/09/2019, correspondente á adquisición en agosto e setembro do 2019, 

de produtos para o mantemento de varios elementos da sala de muxidura da Granxa Gayoso Castro, 

dun importe total de 368,57 €. 

 

Nº B/77 de data 02/10/2019, correspondente á adquisición no mes de outubro do 2019, dun 

produto para a desinfección dos tetos das vacas da Granxa Gayoso Castro, dun importe total de 

437,78 €. 

 

Nº B/88 de data 11/11/2019, correspondente á adquisición no mes de novembro do 2019, 

de caixa de filtros para a sala de muxidura da Granxa Gayoso Castro, dun importe total de 538,33 

€. 

 

2º.- Dar traslado deste acordo ó centro xestor.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 
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21.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE PLANS DE SEGURIDADE E SAÚDE NO 

TRABALLO. 

 

Vistos o Plans de Seguridade e Saúde das obras que se indican, presentados polos 

contratistas adxudicatarios, en cumprimento do disposto no art. 7 do R.D. 1627/1997 do 24 de 

outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de 

construción, e informes emitidos polos directores técnicos das obras e polos servizos técnicos desta 

Excma. Deputación, a Xunta de Goberno por unanimidade dos asistentes acorda:  

 

1º.- Aprobar os Plans elaborados para a súa aplicación á obra que se relaciona.  

 

2º.- Comunicar esta aprobación ós directores técnicos e contratistas, para o seu 

cumprimento durante a execución das obras.  

 

OBRAS CUXOS PLANS DE SEGURIDADE E SAÚDE SE APROBAN 

 

- LUGO.- Reparación de cubertas do Pazo de San Marcos. 

Contratista: Construcciones López Urdi, S.L.U. 

Director Técnico: Mónica Marras Mosquera. 

Coordinador de Seguridad y Salud: José Manuel López Fernández.” 

 

- Obra: Rehabilitación de firme LU‐P‐2302 "Guitiriz‐Mariz‐Límite provincial de A Coruña 

(Sobrado)", P.K. 3+534 al 9+204. GUITIRIZ  

Contratista: Construcciones Taboada y Ramos, SL  

 

- Obra: Mejoras locales LU-P-4002 “Palas de Rei (LU-221)- Ponte Merce- Antas de Ulla 

(N-640)” P.K. 9+720, LU-P-0306 “Santa Mariña (LU-P-0302)- Fradegas”, P.K. 0+400 y LU-P-

0302” Antas de Ulla (N-640) Santa Mariña- Límite Provincia de Pontevedra (Borraxeiros)” P.K. 

0+000 al P.K. 0+500. ANTAS DE ULLA. 

Contratista: Fevisa Vías y Obras, S.L. 
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22.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓN DA APROBACIÓN DE PAGAMENTO DE 

XUSTO PREZO DO XURADO E XUROS NO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO 

PASTORIZA- RIOTORTO “MARCO DE ÁLVARE- AS RODRIGAS”, P.Q. 0,000 AO 

5,800.  

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Por mor de erro material cometido na resolución da presidencia de data 18/05/2020, 

proponse á Xunta de Goberno rectificar o acordo no seguinte senso: 

 

1.-Obra PASTORIZA-RIOTORTO “Marco de Álvare - As Rodrigas”, P.Q. 0,000 ao 5,800. 

 

Con base no informe do Xefe do Servizo de Expropiacións e Control de Proxectos, que dí: 

 

“A Asesoría Xurídica na comunicación de data 5 de xullo de 2019, indica que aos efectos 

de cumprimento da Sentenza nº 00486 P.O.0007438/2013 do Tribunal de Xustiza de Galicia 

Contencioso Administrativo Sala 3, procede pagar a D. Eliseo García Rodríguez a cantidade de 

1.200,00 € correspondentes ao importe en que o mencionado Tribunal elevou o xusto prezo do 

Xurado de Expropiación de Galicia pola expropiación da finca nº 95 do expediente expropiatorio: 

PASTORIZA- RIOTORTO “Marco de Álvare - As Rodrigas”, P.Q. 0,000 ao 5,800.” 

 

“A Tesouraría desta Deputación, no informe de data 12 de marzo de 2020 solicitado por 

Intervención, indica que como consecuencia da mencionada Sentenza procede o pagamento de 

436,49 € en concepto de Xuros de demora. 

 

Polo que se propón a aprobación do pago das cantidades que a continuación se relacionan, 

e que de seguido se ordene que se proceda ao pagamento ao interesado:”  

 

PARCELA Nº CONCEPTO IMPORTES 

95 XUSTO PREZO XURADO 1.200,00 € 

95 XUROS 436,49 € 

TOTAL: 1.636,49 € 
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A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS DA 

PROVINCIA DE LUGO EN CONCORRENCIA COMPETITIVA. 

 

Logo de ver a proposta do Sr. Deputado Delegado da Área de Deportes, Artesanía e 

Deseño e Memoria Histórica do seguinte teor: 

 

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

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

Mesa Técnica, na sesión do día 27 de setembro de 2019, onde se resolveu o concurso convocado, 

mediante o anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 046, do sábado 23 de febreiro 

de 2019, para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de 

Lugo en concorrencia competitiva. 

 

Propoño 

 

Que os beneficiarios relacionados a continuación, presentaron na Excma. Deputación 

Provincial de Lugo, a súa renuncia do citado concurso: 

 

Categoría Nome Entidade Nome Actividade Subvención 

Organización de eventos 

2019 
Sociedad Deportiva Guitiriz 

Torneo Fútbol Base SD 

Guitiriz 
697,00 euros 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

24.- PROPOSTA DE CORRECCIÓN DO ERRO MATERIAL PRODUCIDO NO 

PROGRAMA DAS BASES ESPECÍFICAS PARA CONSTITUIR UNHA LISTAXE DE 
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EMPREGO DE VETERINARIO/A PARA PRESTAR SERVIZOS DE CARÁCTER 

TEMPORAL NESTA DEPUTACIÓN PROVINCIAL (BOP 079 DE 6 DE ABRIL DE 2020). 

 

Logo de ver a proposta da Sra. Deputada Delegada da Área de Réxime interior, Promoción 

do Territorio e Turismo do seguinte teor: 

 

“Por acordo da Xunta de Goberno de data 13 de marzo de 2020, aprobanse a convocatoria 

e bases especificas para constituír unha listaxe de emprego de Veterinario/a para prestar servizos de 

carácter temporal na Deputación Provincial de Lugo (BOP nº 079, de 6 de abril de 2020). 

 

Producíndose erro material no temario, en concreto no tema 15, considerando o establecido 

no artigo 109.2 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas que textualmente di: “As Administracións públicas poderán, así mesmo, 

rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais de feito 

o aritméticos, existentes nos seus actos”, proponse a Xunta de Goberno que proceda a súa 

corrección do seguinte xeito: 

 

1º.- Onde di:  

“15. O Regulamento 854/2004. Control oficial de leite cru, calostro, produtos lácteos e 

produtos derivados do calostro. O Regulamento (CE) núm. 2074/2005: métodos de ensaio para o 

leite cru e o leite tratado termicamente.” 

 

2º.- Debe dicir: 

“15. O Regulamento 625/2017. Control oficial de leite cru, calostro, produtos lácteos e 

produtos derivados do calostro. O Regulamento (CE) nº 627/2019: métodos de ensaio para o leite 

cru e o leite tratado termicamente”. 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 
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25.- PROPOSTA DE ACORDO DE INADMISIÓN DO RECURSO DE 

REPOSICIÓN DA ASOCIACIÓN ACRE FRONTE AO ACORDO DA XUNTA DE 

GOBERNO, DE 13 DE MARZO, POLO QUE SE APROBARON A CONVOCATORIA E 

AS BASES ESPECÍFICAS PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE 

RESTAURADOR/A CONSERVADOR/A ARQUIVO RESERVADA A PROMOCIÓN 

INTERNA VERTICAL. 

 

Logo de ver a proposta da Sra. Deputada Delegada da Área de Réxime Interior, Promoción 

do Territorio e Turismo do seguinte teor: 

 

“A Xunta de Goberno, en sesión ordinaria, celebrada o día 13 de marzo de 2020, adoptou 

un Acordo polo que foron aprobadas a convocatoria e as bases específicas para a cobertura dunha 

praza de Restaurador/a Conservador/a do Arquivo, reservada a promoción interna vertical, da 

Deputación Provincial de Lugo; que foron publicadas no BOP do 20 de abril de 2020, para xeral 

coñecemento do persoal funcionario e laboral da Deputación Provincial de Lugo, destinatario do 

dito proceso selectivo de promoción interna. 

 

Visto que Dona Ana Galán Pérez, maior de idade, que di actuar en nome e representación 

de ACRE (Asociación de Conservadores y Restauradores de España), mediante escrito que tivo 

entrada no rexistro xeral da Deputación Provincial de Lugo, o día 4 de maio do 2020, presentou 

Recurso de Reposición contra o mencionado acordo da Xunta de Goberno. 

 

Tendo en conta o establecido na normativa de aplicación (Real Decreto Lexislativo 5/2015, 

de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei do Estatuto Básico do Empregado 

Público; e Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aproba o Regulamento Xeral de 

Ingreso do Persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de 

Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado), 

aplicable aos procesos selectivos para a cobertura de prazas reservadas á promoción interna nas 

Entidades locais  

 

Tomando en consideración o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de 

outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas en canto a que os 
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actos administrativos que poñen fin á vía administrativa poderán ser recorridos potestativamente en 

en reposición ante o mesmo órgano que os houbese ditado ou ser impugnados directamente ante a 

orde xurisdicional contencioso administrativa; e, conforme ao artigo 124 da mesma disposición, o 

prazo para a interposición do recurso de reposición será dun mes, si o acto fora expreso. Igualmente 

disponse que o prazo máximo para ditar e notificar a resolución do recurso de reposición será dun 

mes. 

 

Non existindo constancia de que a Asociación recorrinte obstente por norma legal 

representación institucional algunha, a diferenza do que sucede por exemplo cos Colexios 

Profesionais, que lle faga titular da defensa de determinados intereses colectivos, deberase analizar 

si conta con lexitimación activa para formular recurso; e tendo en conta que, como teñen sinalado 

reiteradamente os Tribunais, a lexitimación para recorrer non pode ser obxecto dunha 

autoatribución estatutaria, pois a tal posibilidade equivalería a admitir como lexitimada a calquera 

asociación que se constituíra co obxecto de impugnar disposicións de carácter xeral ou 

determinadas clases de actos administrativos. 

 

Visto que neste expediente, a resolución da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de 

Lugo, de 13 de marzo do 2020, pola que se aproba a convocatoria e bases específicas para a 

cobertura dunha praza que recibe a denominación formal de Restaurador/a Conservador/a do 

Arquivo, está reservada a promoción interna vertical, afectando a unha pluralidade de persoas 

susceptibles de identificar que non son outras que aqueles que teñen a condición de funcionarios de 

carreira da Entidade Provincial, que pertencen ao subgrupo de clasificación C2 e que poden 

participar no proceso selectivo convocado por reunir as específicas condicións sinaladas na 

convocatoria; e no recurso de reposición interposto non queda acreditado que a Asociación que 

impugna o acto administrativo sinalado represente ou teña entre os seus integrantes aos 

destinatarios da convocatoria, circunstancia que lle outorgaría a lexitimación “ad causam” 

necesaria para a presentación deste; ou que obteña algún potencial beneficio no suposto de que 

prosperase o seu recurso. 

 

Visto que pola recorrinte, con invocación do artigo 55 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, 

de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado 
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Público; e 30 do Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral 

de Ingreso do Persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de 

Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado, que 

regulan a composición cuantitativa e cualitativa dos tribunais de selección dos procesos selectivos 

de acceso ao emprego público, pretendese pola accionante xustificar a existencia de nulidade de 

pleno dereito por non incluír na convocatoria do proceso selectivo a identidade dos cinco membros 

que van integrar o tribunal de selección; e que este argumento carece de fundamento e debe ser 

desestimado si temos en conta que as normas invocadas describen as condicións que deben reunir 

os integrantes do tribunal como garantía de capacidade (ser de nivel de titulación igual ou superior 

ao da praza que se convoca), independencia (funcionarios de carreira cuxa estabilidade deixe sen 

efecto a posibilidade de calquera interferencia no seu xuízo) pero non sinalan o momento temporal 

en que deben ser nomeados para o desempeño das funcións que deben desempeñar na execución do 

proceso selectivo; todo iso cando na disposición invocada se sinala que coa convocatoria debe 

designarse aos compoñentes do tribunal non se esta referindo á convocatoria do proceso senón á 

convocatoria das probas propiamente ditas.  

 

Considerando que esta convocatoria das probas só será efectuada unha vez transcorrido o 

prazo de presentación e admisión de aspirantes, pois só si hai aspirantes admitidos, por reunir as 

condicións de participación descritas nas bases do proceso selectivo, será necesario convocar as 

probas que xustifican a existencia e a actuación do Tribunal; e que, tendo en conta que as 

Administracións Públicas guían a súa actuación, entre outros, polo principio de eficacia, resultaría a 

todas luces contrario a este principio realizar actuacións que carezan de obxecto como sería neste 

caso nomear a cinco funcionarios e os seus correspondentes suplentes sen que vaia ser necesaria a 

súa actuación.  

 

Tendo o convencemento de que o momento oportuno para designar e nomear aos 

integrantes do Tribunal e facer publica a súa composición non é outro que aquel no que se aprobe a 

relación definitiva de admitidos ao proceso selectivo e se convoquen publicamente aos aspirantes e 

aos propios integrantes para a celebración das probas da fase de oposición ou de celebrar as sesións 

de desenvolvemento do concurso de méritos; coa finalidade de que tanto os aspirantes como os 

propios membros do tribunal poidan exercer os seus dereitos e/ou obrigas en materia de abstención 
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e recusación, isto último para atender aos principios de igualdade dos aspirantes no proceso 

selectivo e de imparcialidade na actuación dos membros do tribunal. 

 

Por outra parte, en consideración a que no recurso faise alusión a un posto (nº 1123), 

recollido na vixente Relación de Postos de Traballo da Deputación Provincial de Lugo, 

denominado Diplomado en Restauración, adscrito á Area de Cultura, Patrimonio Histórico 

Artístico e incluído dentro da estrutura da Rede Museística Provincial, relacionado cunha praza, 

cuxo titular debe estar en posesión, como mínimo, de titulación universitaria de Diplomatura en 

Restauración e Conservación de Bens Culturais xa que ten como función a de conservar e restaurar 

bens do Museo Provincial de Lugo coas seguintes tarefas:  

 

a) Conservación preventiva dos bens culturais. 

b) Vixilar o estado físico dos obxectos depositados e das condicións ambientais.  

c) Informar de deterioros, propoer actuacións correctoras e realizar inspeccións periódicas 

das coleccións. 

d) Diagnóse e proposta de tratamento axeitado para a restauración dos bens culturais 

existentes, 

e) Restauración dos bens que o precisen e documentación gráfica e textual das actuacións 

realizadas. 

e) Intervencións de urxencia dos bens que o precisen, con carácter conservativo, tanto da 

colección permanente como na de novo ingreso. 

f) Xestións (contacto con restauradores, aportación de información, trámites orzamentarios, 

coordinación de traballos, permisos, etc) para restauración externa dos bens que non sexa posible 

restaurar cos medios técnicos e humanos dispoñibles na Entidade.  

 

E a que esta praza e o seu correspondente posto non é o que se recolle na convocatoria, 

obxecto do recurso analizado, xa que este é outro (nº 1.430), denominado Restaurador/a 

Conservador de Documentación do Arquivo, que está incluído na estrutura do Arquivo de 

Documentación da Deputación de Lugo e que, baixo a supervisión do persoal técnico do Arquivo, 

ten como función a realización, de forma autónoma, de diferentes procesos manuais de 

encadernación, conservación e restauración dos fondos depositados no Arquivo Xeral con produtos 
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de calidade e realizando as actividades formativas e de divulgación que se lle encomenden, coas 

seguintes tarefas: 

 

a) Examinar e controlar o estado de conservación e mantemento da documentación do 

Arquivo, informando ao persoal técnico arquivista. 

b) Fotografiar e/ou dixitalizar os documentos e/ou libros existentes no Arquivo xeral 

c) Redactar informes propoñendo actuacións a realizar para conservación de fondos. 

d) Analizar os soportes documentais. 

e) Analizar as tintas de escritura e impresión. 

f) Medir os PH nos soportes e nas encadernacións. 

g) Aplicar procesos de desadificación e reservas alcalinas. 

h) Restaurar e/ou recrear encadernacións segundo estilo de época. 

i) Encadernar documentos que se lle encomenden. 

j) Construir sistemas de protección. 

k) Laminar e encapsular documentos. 

l) Tarefas de información e divulgación relacionadas co libro. 

m) Atender a usuarios especialistas que acudan ao Arquivo Provincial. 

n) Calquera outra que se lle encomende, dentro das súa clasifición e competencias. 

 

Tendo en conta que esta confusión sobre a praza que se convoca leva á conclusión errada 

de que se está a rebaixar os requirimentos de titulación necesaria para a cobertura da praza, 

deducindo que a praza de Diplomada en Restauración, adscrita ao posto da mesma denominación 

que está incluída na estrutura da Rede Museística Provincial da Deputación Provincial de Lugo ía 

ser cuberta por titulados de Bacharelato; cando a realidade é que a praza que se convoca, con 

funcións e tarefas moi diferentes, é a denominada Conservador Restaurador de Libros do Arquivo, 

na que o seu titular, baixo a supervisión de técnicos arquivistas, fai traballos de execución material 

de funcións e tarefas de restauración e encadernado de libros e documentos e outras funcións 

conexas, sen que se encargue o titular da dita praza e posto de funcións relativas á elaboración de 

memorias e proxectos de restauración, que son realizadas por persoal con titulación universitaria 

específica xa que no cadro de persoal da Entidade provincial hai un amplo plantel de efectivos 

especializados, con formación específica en diversas ramas do coñecemento (Historia, 

Humanidades, Bellas Artes, Conservación e Restauración, Arquivística, etc) que se requiren para 
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realizar as actividades de conservación de bens culturais e históricos con estrito cumprimento da 

lexislación que as regulan. 

 

Á vista de canto antecede, propoño que a Xunta de Goberno, en uso das atribucións que lle 

confire a Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas e conforme ao previsto no vixente Regulamento Orgánico da Deputación 

Provincial de Lugo, adopte o seguinte  

 

Acordo: 

 

1º.- Inadmitir o recurso de reposición formulado por Dona Ana Galán Pérez , por carecer a 

entidade reclamante ACRE de lexitimidade ad causam para interpoñelo, por non ter acreditado que 

a dita asociación teña habilitación legal concreta nin relación subxectiva coas persoas interesadas 

no proceso selectivo ás que se refire a convocatoria e as bases para a cobertura dunha praza de 

Restaurador/a Conservador/a do Arquivo, reservada a promoción interna vertical, da Deputación 

Provincial de Lugo; e tendo en conta, asemade, que tampouco está xustificada a existencia de 

motivos para a súa estimación por non terse producido incumprimentos legais referidos á 

designación e nomeamento dos integrantes do Tribunal de Selección, xa que este acto debe facerse 

cando se aproba a lista de admitidos e se convocan as probas unha vez que se constata que hai 

aspirantes a participar nas probas de selección; e por invocarse como requisitos de titulación 

necesarios para a cobertura dunha praza distinta da convocada, por promoción interna, xa que se fai 

referencia a unha praza do Museo Provincial (Diplomado/a en Restauración) cando a praza 

convocada está adscrita ao Arquivo Provincial (Conservador/a Restaurador/a de libros do Arquivo). 

 

2º.- Ordenar que se lle notifique á recorrinte esta resolución, dentro do prazo sinalado no 

artigo 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 
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26.- PROPOSTA DE XUBILACIÓN FORZOSA, POR CUMPRIMENTO DA IDADE 

LEGAL ESTABLECIDA, DUN ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO 

CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO. 

 

Logo de ver a proposta da Sra. Deputada Delegada da Área de Réxime Interior, Promoción 

do Territorio e Turismo do seguinte teor: 

 

“Visto que Don Manuel García Abelleira, Administrativo de Administración Xeral do 

Cadro de Persoal Funcionario da Deputación Provincial de Lugo, cumpre 65 anos o día 14 de xuño 

de 2020. 

 

Tendo en conta que D. Manuel García Abelleira terá recoñecidos 40 anos, 5 meses 14 días 

o 14 de xuño de 2020, data previsible de xubilación forzosa e que se acredita un período de 

cotización á Seguridade Social superior aos 37 anos e que o citado funcionario non solicitou 

inicialmente a prolongación de permanencia no servizo activo. 

 

Considerando que o artigo 68 da lei 2/2015 do 29 de abril do Emprego Público de Galicia 

establece: 

 

“1. A xubilación do persoal funcionario pode ser: 

a) Voluntaria. 

b) Forzosa, polo cumprimento da idade legalmente establecida. 

[…]. 

3. A xubilación forzosa do persoal funcionario se declarará de oficio ao cumprir a persoa a 

idade legalmente establecida. 

[…]” 

 

A Disposición Transitoria sétima.- Aplicación paulatina da idade de xubilación e dos anos 

de cotización, do Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro do Texto Refundido da 

Seguridade Social, sinala: 
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“As idades de xubilación e o período de cotización a que se refire o artigo 205.1.a). así 

como as referencias a idade que se conteñen nos artigos 152.1, 207.1.a) y 2, 208.1.a) e 2, 214.1a) e 

311.1 aplicaranse de forma gradual nos termos que resultan do seguinte cadro:  

 

Ano Períodos cotizados Idade esixida 

2020 37 ou máis 65 anos. 

Menos de 37 anos 65 anos e 10 meses 

 […].”. 

 

Á vista do sinalado e tendo presente que D. Manuel García Abelleira terá acreditado, á data 

do 14 de xuño de 2020, na que cumpre os 65 anos de idade, un período de cotización superior aos 

37 anos e non tendo solicitada a prolongación no servizo. 

 

Procede formular proposta á Xunta de Goberno para que adopte acordo declarando a 

xubilación forzosa, por cumprimento da idade legalmente establecida, do funcionario provincial, D. 

Manuel García Abelleira, con efectividade do día 14 de xuño de 2020 , derradeiro día que presta 

servizos a esta Entidade.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

27.- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓNS DITADAS EN DATAS 18, 19 E 20 DE 

MAIO, POR SER COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO. 

 

Tendo en conta que en datas 18, 19 e 20 de maio de 2020, ditáronse determinadas 

resolucións que son obxecto de aprobación pola Xunta de Goberno, xa que se tiña asinado o 

Decreto para deixar sen efecto a revogación da delegación de atribucións da Presidencia na Xunta 

de Goberno. 

 

Por todo elo, a Xunta de Goberno por unanimidade dos asistentes, acorda a ratificación das 

seguintes resolucións ditadas nas datas que se sinalan: 
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Aprobadas en data 18 de maio de 2020 

 

- Aprobar a continuación provisional das obras mentres se redacta a modificación do 

proxecto da obra NAVIA DE SUARNA.- ENSANCHE E MELLORA DA LU-P-1901 “DE 

FONSAGRADA A NAVIA”, P.K. 0+000 A 3+600 (EX011OB17AB). 

- Aprobar a continuación provisional das obras mentres se redacta a modificación do 

proxecto da obra CASTROVERDE.- ACONDICIONAMENTO LU-P-1201 “DE SOUTO DE 

TORRES A SOBRADO”, P.K. 0+000 A 2+280 (EX017OB17AB) 

- Aprobar o novo texto do convenio interadministrativo de cooperación a subscribir entre a 

Deputación Provincial de Lugo, Augas de Galicia e o concello de Viveiro coa finalidade común de 

colaborar na execución dos fins comúns de “Redacción do proxecto que sirva de base para executar 

actuacións que contribúan a minimizar o risco asociado á área de risco potencial significativo de 

inundación (ARPSI) do río Fontecova, situado en Viveiro” 

 

Aprobada en data 19 de maio de 2020 

 

- Aprobar a modificación da data de execución dos investimentos do convenio 

interadministrativo entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e o concello de CASTRO DE 

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

INSTALACIÓN DE CÉSPEDE ARTIFICIAL, REDE DE REGA E ALUMEADO NO CAMPO 

DE ENTRENAMENTO DE FÚTBOL NA ÁREA DEPORTIVA DE CASTRO RIBERAS DE 

LEA (FASE III), fixando como data límite do 30 de agosto de 2020”. 

 

Aprobadas en data 20 de maio de 2020 

 

- Aprobar a modificación da data de execución dos investimentos do convenio 

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

coa finalidade común de colaborar na execución de fins comúns consistentes en: CAMPO DE 

FÚTBOL DE ENTRENAMENTO EN LOURENZÁ, fixando como data límite o 30 de decembro 

de 2020. 

-Aprobar a modificación das actuacións a executar restablecidas no convenio 

interadministrativo entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e o concello de MONDOÑEDO 
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coa finalidade común de colaborar na execución de fins comúns consistentes en: MELLORA DE 

VIAIS. ANO 2019, mantendo o período de ejecución establecido no convenio, salvo prórroga 

previamente acordada. 

-Corrección do erro producido no INFORME, PROPOSTA E ACORDO DA XUNTA DE 

GOBERNO DE DATA 06 DE XULLO DE 2018, EN RELACIÓN COA AUTORIZACIÓN DA 

CESIÓN DO CONTRATO DE EXECUCIÓN DA OBRA Nº 85 P.O.S. 2016 ABADIN.- 

ENSANCHE E MELLORA DA LU-P-0102 “DE FONTEVELLA A CARRIZAL”, P.K. 2+700-

3+912. 

-Validación de facturas núms. 513 e 815 de Uniformes y Bordados S.L. 

 

28.- DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DITADAS DURANTE A 

VIXENCIA DO DECRETO 24-03-2020 SOBRE REVOGACIÓN DE ATRIBUCIÓNS DA 

XUNTA DE GOBERNO. 

 

Por Decreto da Presidencia, de data 15 de marzo de 2020, dispúxose entre outros extremos, 

a suspensión das sesións periódicas ordinarias dos órganos colexiados da Deputación Provincial de 

Lugo (Xunta de Goberno, Pleno e Comisións Informativas), co motivo do Real Decreto 463/2020, 

polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada 

polo COVID-19. 

 

Coa finalidade de que a administración provincial continuara, na medida do posible, cun 

funcionamento normal e que os cidadáns non se vexan afectados, mais do imprescindible, 

procedeuse a adoptar as medidas necesarias para seguir ditando os actos administrativos precisos 

para que a actividade citada dos cidadáns se vexa interrompida do menor xeito posible, polo que se 

ditou a resolución de 24 de marzo de 2020 de revogación da delegación de atribucións da 

Presidencia recollidas no art. 59 do Regulamento Orgánico da Deputación. 

 

Logo de ver a resolución de reanudación das convocatorias das sesións da Xunta de 

Goberno, así como a resolución que deixa sen efecto a revogación das atribucións da Xunta de 

Goberno, ámbalas dúas de data dezaoito de maio de dous mil vinte.  

 



 
 

 

221 

Por todo elo dáse conta das resolucións adoptadas durante o período de vixencia das 

sinaladas resolucións, segundo a relación que a continuación se sinala: 

 

Área de Promoción Económica e Social  

 

- Encargo TRAGSA desinfección dos centros de maiores Trabada, Ribadeo, Pol e A 

Fonsagrada (decreto de 27/03/2020) 

- Encargo a TRAGSA desinfección centros de maiores Trabada, Ribadeo, Pol e A 

Fonsagrada (decreto de 08/04/2020) 

- Aprobar adquisición de material sanitario e EPIs emerxencia (decreto de 14/04/2020) 

- Prórroga TRAGSA servizo desinfección CAMS Trabada, Ribadeo, Pol e A Fonsagrada 

(decreto de 24/04/2020) 

- Contrato subministración material sanitario e EPIs emerxencia (decreto de 28/04/2020) 

- Actualización SMI para 2020 financiación proxectos de emprego (decreto de 12/05/2020) 

 

Área de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo 

 

- Autorización compatibilidade D. Juan José Rivas Sánchez (decreto de 27/04/2020) 

- Recurso de reposición do colexio oficial de traballo social (decreto de 06/05/2020) 

- Prolongación permanencia no servizo activo D. Miguel Ángel Fernández Castro (decreto 

de 06/05/2020) 

- Prolongación permanencia no servizo activo D. Manuel Castiñeira Castiñeira (decreto de 

07/05/2020) 

- Nomeamento de técnico superior de edificacións e obras (decreto de 15/05/2020) 

- Autorización compatibilidade D. Luis Miguel Rivas Lozano (decreto de 18/05/2020) 

 

Área de Xestión Territorial 

 

- Aprobación plan de seguridade e saúde acondicionamento LU-P-5102 (rúa Músico 

Crisanto) PK0+033 al 0+184. Rábade (decreto de 14/04/2020) 

- Aprobación plan de seguridade e saúde acondicionamento LU-P-1901 Fonsagrada (LU-

530) Navia (LU-722) PK 0+000 al 4+350 (decreto de 24/04/2020) 
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- Aprobación plan de seguridade e saúde execución carril bici do PK 0+000 al 2+570 no 

Parque do Río Rato. Lugo (decreto de 27/04/2020) 

- Corrección erro contrato cesión obra nº85 Abadín (decreto de 20/05/2020) 

 

Arquitectura 

 

- Aprobación anexos I e II ao plan de seguridade e saúde construción de residencia de 

atención a persoas maiores en Guitiriz (decreto de 08/05/2020) 

 

Expropiacións 

 

-Abono de valoración en relación coa sentenza do procedemento ordinario 486/2017 

(decreto de 18/05/2020) 

 

Contratación 

 

- Revocación delegación de atribucións da Presidencia durante o estado de alarma (decreto 

de 24/03/2020) 

- Prestacións contratistas de servicios mantemento condicións traballadores crise COVID-

19 (decreto de 26/03/2020) 

- Aprobación prestacións executadas subministración áridos setembro 2019 lote 2 (decreto 

de 26/03/2020) 

- Desestimar a solicitude de tramitación de modificación do contrato para execución da 

obra de construción de centro de día e residencial comarcal Becerreá, ordenando a COPCISA a 

continuación das obras nas condicións informadas pola dirección facultativa, esto é segundo o 

proxecto do que resulta adxudicataria e baixo a instruccións e ordes de dirección facultatia así 

como aquelas que emanen dos órganos desta administración (decreto de 26/03/2020) 

- Levantar a suspensión do encargo á empresa TRAGSA, medio propios da Deputación 

Provincial de Lugo, relativo ao mantemento de zonas verdes de propiedade provincial, establecido 

por Decreto desta Presidencia, de data 16 de marzo de 2020 (decreto de 29/03/2020) 



 
 

 

223 

- Ampliación do período de execución do contrato de patrocinio publicitario deportivo de 

equipos (sociedades anónimas) de categorías estatais de fútbol e baloncesto co fin de promocionar 

a marca Deputación de Lugo co deporte ou calquera outra marca/ imaxe/ mensaxe da Deputación 

de Lugo. CD LUGO SAD. Disciplina: fútbol. Anualidade 2019. (decreto de 30/03/2020) 

- Ampliación do período de execución do contrato de patrocinio publicitario deportivo de 

equipos (sociedades anónimas) de categorías estatais de fútbol e baloncesto co fin de promocionar 

a marca Deputación de Lugo co deporte ou calquera outra marca/ imaxe/ mensaxe da Deputación 

de Lugo. CB BREOGÁN SAD. Disciplina: baloncesto. Anualidade 2019. (decreto de 30/03/2020) 

-A suspensión do encargo ao medio propio TRAGSA, para a realizacion da actividade de 

funcionamento das rutas fluviais dos encoros de Santo Estevo (río Sil- embarcadoiro da Ponte de 

Sil) e Os Peares (río Miño- embarcadoiro de Belesar pobo) para a anualidade 2020. (decreto de 

31/03/2020) 

-Aprobación do Plan Estratéxico de Subvencións 2020- 2022 (decreto de 02/04/2020) 

- Deixar sen efecto o acordo de adxudicación do contrato para execución da obra de: 

Portomarín. Construción centro de atención a persoas maiores apartamentos tutelados e centro de 

día acordado con data 6 de marzo de 2020, e ter por retirada a oferta e ordenar a devolución de 

garantía definitiva identificada polo contratista consistente en aval bancario. (decreto de 

03/04/2020) 

- Suspender o pagamento da contraprestación económica derivada da explotación do uso ou 

utilización das instalacións provinciais denominadas Mazo de Santa Comba, Muíño do río Rato e 

área recreativa Los Robles no concello de Lugo e a de Belesar pobo no concello de O Saviñao. 

(decreto de 03/04/2020) 

- Encargo á empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. de desinfección das 

instalacións dependentes da Deputación de Lugo (decreto de 07/04/2020) 

- Remanentes Plan Único 2019 Corgo acondicionamento pavimentación accesos en 

Quetesende e Queizán. (decreto de 21/04/2020) 

- Modificación das bases de concesión das subvencións e convenios formalizados (decreto 

de 21/04/2020)  

- Remanentes Plan Único 2019 Mondoñedo acondicionamento de camiños municipais na 

parroquia de Lindín (Santiago) incluído honorarios. (decreto de 21/04/2020) 

- Remanentes Plan Único 2019 Lourenzá mellora de vías municipais: camiño A Penelas. 

(decreto de 21/04/2020) 
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- Factura polos servizos de teleasistencia da Deputación Provincial de Lugo, realizados no 

mes de decembro de 2019 por Servicios de Teleasistencia, S.A. (decreto de 21/04/2020) 

- Tramitación da concesión das subvencións directas de carácter excepcional na anualidade 

2020. (decreto de 22/04/2020) 

- Tramitación da concesión das subvencións directas de carácter nominativo na anualidade 

2020. (decreto de 22/04/2020) 

- Remanentes Plan Único 2019 Viveiro mellora e instalación eléctrica e dotación de 

iluminación led no pavillón polideportivo municipal e subministro de equipamento deportivo 

complementario (redes, tapas de anclaxe, chapas estriadas de encontros de desniveis). (decreto de 

22/04/2020) 

- Remanentes Plan Único 2019 Páramo pavimentación de acceso a Treilán (Sta. María de 

Gondrame). (decreto de 22/04/2020) 

- Remanentes Plan Único 2019 A Pontenova mellora da rede viaria en Aldeguer e A 

Pontenova. (decreto de 22/04/2020) 

- Prórroga adxudicación PUC 19 Cervantes. (decreto de 22/04/2020) 

- Prórroga adxudicación PUC 19 Xermade. (decreto de 22/04/2020) 

- Remanentes Plan Único 2019 Viveiro adquisición maquinaria destinada ao departamento 

de parques e xardíns remolque, cortacéspede, desbrozadora, soplador, motosierra e motor combi 

con accesorios. (decreto de 24/04/2020) 

- Prórroga do contrato de aluguer dos locais nos que se ubica o Servizo de Recadación e 

Xestión Tributaria desta Deputación. (decreto de 24/04/2020) 

- Non suspensión de prazos e a continuación do procedemento administrativo de 

contratación da subministración do gas natural nas dependencias da Deputación de Lugo a travé do 

acordo marco central de contratación da FEMP para a subministración do gas natural. (decreto de 

27/04/2020) 

- Factura por cepillos para unha barredora en setembro de 2019, cuchillas para dúas 

motoniveladoras en outubro de 2019 e cuchilla para unha motonivelador en decembro de 2019. 

(decreto de 28/04/2020) 

- Remanentes Plan Único 2019 Sarria de adquisición de equipamento informático e 

multimedia para a casa do concello de Sarria e subministración de equipamentos para o 

polideportivo municipal da rúa Castelao de Sarria (cortina divisoria de cancha, sistema de 
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adaptación de altura de basket- minibasket e máquina fregadora secadora de cancha). (decreto de 

29/04/2020) 

- Levantamento da suspensión dos prazos do procedemento de contratación e 

subministración de EPIS e roupa de traballo para persoal da Deputación. (decreto de 29/04/2020) 

- Convenio entre esta Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro e Augas de Galicia. 

(decreto de 29/04/2020) 

- Factura polos servizos de teleasistencia desta Deputación de Lugo no mes de xaneiro de 

2020. (decreto de 04/05/2020) 

- Aceptación anexos III fora de prazo adxudicación do Concello de Rábade pola obra 

nº260. (decreto de 05/05/2020) 

- Factura polos servizos de control leiteiro oficial realizados na Granxa Gaioso durante os 

meses de maio, xuño, xullo, agosto, setembro e outubro do 2019. (decreto de 05/05/2020) 

- Factura polos servizos de teleasistencia desta Deputación de Lugo no mes de febreiro de 

2020. (decreto de 05/05/2020) 

- Factura polos servizos de control leiteiro oficial realizados na Granxa Gaioso durante os 

meses de novembro e decembro do 2019. (decreto de 05/05/2020) 

- Remanentes Plan Único 2019 Burela de rehabilitación de firmes en rúa Eijo Garay, Avda. 

da Mariña, Rúa Correo Vello e Rúa Camiño Real. (decreto de 05/05/2020) 

- Remanentes Plan Único 2019 Guitiriz pola adquisición de remolque para vehículo. 

(decreto de 05/05/2020) 

- Continuación do procedemento de contratación de prestacións de teleasistencia 

domiciliaria da Deputacion de Lugo, recaída a resolución do recurso 49/20 por atoparse dito 

procedemento suspendido pola interposición de dito recurso 49/20, resultando necesario que o 

contrato despregue os seus efectos á maior brevidade posible no marco da crise do COVID 19 por 

resultar os usuarios do servizo persoas de avanzada idade ou dependentes. (decreto de 07/05/2020) 

- Factura polos servizos de subministración de combustible para a maquinaria da Granxa 

Gaioso durante os mes de decembro do 2018. (decreto de 05/05/2020) 

- Remanentes Plan Único 2019 Láncara pola mellora de accesos nos núcleos de A Eirexe e 

Lama, na parroquia de Lama (Sta. María), e O Couto na parroquia de Bande (San Pedro) (decreto 

de 12/05/2020) 

- Aceptación anexos III fora de prazo adxudicación do Concello de Bóveda pola obra 44. 

(decreto de 12/05/2020) 
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- Factura pola recollida de cadáveres de animáis mortos nas instalacións da Granxa Gaioso 

realizadas os días 13 e 15 de febreiro, 8 de marzo e 28 de novembro de 2018. (decreto de 

14/05/2020) 

- Aprobación de expediente de contratación de subministración de gas propano aos centroa 

de atención a maiores desta Deputación de Lugo. (decreto de 14/05/2020) 

- Aprobación de expediente de contratación de mantemento de portas automáticas dos 

edificios desta Deputación de Lugo. (decreto de 15/05/2020) 

- Prórroga adxudicación PUC 19 Navia de Suarna. (decreto de 18/05/2020) 

- Remanentes Plan Único 2019 Rábade pola pavimentación da rúa Rosalía de Castro e na 

Avda. do Ferrocarril. (decreto de 18/05/2020) 

- Remanentes Plan Único 2019 Pedrafita do Cebreiro pola adquisición para peche de 

parque infantil. (decreto de 18/05/2020) 

 

29.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA. 

 

Dase conta da Resolución nº58/2020 do TACGAL, en relación ao recurso 49/2020 da 

contratación de teleasistencia, pola que se inadmite o recurso, se alza a suspensión, permitindo a 

continuación do procedemento. 

 

30.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS. 

 

Non se formulan polos señores Deputados. 

 

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

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


