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 Sendo as once horas do día vinte e 

nove de xaneiro de dous mil vinte e un, 

a través de sistemas tecnolóxicos de 

vídeoconferencia, e 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. 

 

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

CELEBRADA O DÍA VINTE E DOUS DE XANEIRO DE DOUS MIL VINTE E UN. 

 

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 

vinte e dous de xaneiro de dous mil vinte e un que foi distribuída entre os mesmos; e ao non 

presentarse ningunha emenda, foi aprobada por unanimidade. 

 

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

ADXUDICACIÓN E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES E DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DO 

SEGURO DE CASCO/MÁQUINA E EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE NAVEGACIÓN DA 

FLOTA DE EMBARCACIÓNS PROPIEDADE DA DEPUTACIÓN DE LUGO. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Aos efectos de aprobación do expediente de contratación do seguro de casco/máquina e 

equipos electrónicos de navegación da flota de embarcacións propiedade da Deputación de Lugo, 

consta no mesmo:  

 

Acta da mesa de contratación do día 15 de xaneiro de 2021, con CSV 

IV7HVXS33P4JSTWTAUGVCHYH6Q, onde se recolle o seguinte:  

 

Revisadas polo Servizo de Contratación as ofertas nesta mesma data, detectouse que, no 

Anexo III presentado pola licitadora Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y 

Reaseguros, engade a seguinte nota no último parágrafo do documento: 
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“Nota: Con respecto al Lote III. Seguro de cascos y equipos electrónicos de navegación la 

Compañía se reserva el derecho de modificar las condiciones en caso de comportamiento deficiente 

de la siniestralidad de la póliza.”  

 

Por este motivo, sendo as 13:23 horas do mesmo día, reúnese de novo a Mesa de 

Contratación, que acorda, por unanimidade, elevar ao órgano de contratación a seguinte Proposta 

de Resolución:  

 

A exclusión da proposición presentada por Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima 

de Seguros y Reaseguros para o lote III, Seguro de casco/máquina e equipos electrónicos de 

navegación, por alterar o Anexo III do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares 

(proposición económica con criterios avaliables automaticamente mediante fórmulas matemáticas) 

e introducir na súa oferta condicionantes non establecidos nos pregos que rexen a licitación.  

 

A declaración de deserto do lote III, Seguro de casco/máquina e equipos electrónicos de 

navegación, por non ser admisible a única oferta presentada.  

 

Providencia de inicio, con CSV: IV7HWWQC2D4JRO5CCLURMET7GQ. 

 

Memoria xustificativa do contrato, con CSV: IV7HWXADMDRS56435VADKJXHA4. 

  

Informe de consignación orzamentaria, con CSV: IV7G6KHL2EMDQXPN24VTNZTF4I. 

 

Prego de prescricións técnicas, con CSV: IV7HWXADN7RLZX6YCNQ5K4CAEQ. 

  

Prego de cláusulas administrativas particulares con CSV: 

IV7HWEKNKAWT7OO4WYMUMUKRAM. 

 

Informe xurídico firmado polo Xefe do Servizo de Contratación e Fomento, e conformado 

pola Secretaria Xeral Adxunta, con CSV: IV7HWEIIHUHNUXPZZRGSEZRW7Y. 
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Fiscalización limitada previa do expediente, con CSV: 

IV7HXS25HBZ4J2BMVXWGN43BL4. 

 

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

pola Xunta de Goberno, se adopten os seguintes acordos:  

 

1º.- Declarar deserto o Lote III: Seguro de casco/máquina e equipos electrónicos de 

navegación, do procedemento EXP043PR20ABO, contratación dos seguros necesarios para a 

cobertura integral da flota de embarcacións propiedade da Deputación de Lugo, á vista da proposta 

da mesa de contratación de 15 de xaneiro de 2021.  

 

2º.- Aprobar a contratación do seguro de casco/máquina e equipos electrónicos de 

navegación da flota de embarcacións propiedade da Deputación, cunha duración de dous anos.  

 

3º.- Aprobar o contido integro do expediente, incluídos os pregos de cláusulas 

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

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

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

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

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

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

contrato; tendo a súa motivación na satisfacción do mandato de eficiencia no gasto público.  

 

4º.- Aprobar e dispoñer o procedemento de adxudicación, que é o procedemento 

simplificado “sumario”, dado o importe da licitación, con pluralidade de criterios de adxudicación, 

de conformidade co establecido no artigo 159.6 da LCSP e de acordo cos principios de igualdade, 

transparencia e libre competencia recollidos no artigo 132 da mesma Lei; 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).  
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5º.- Aprobar o gasto segundo o orzamento base de licitación deste contrato que ascende a 

24.480,86 euros (contrato exento de IVE), atendendo ao seguinte desglose:  

 

 Aplicación Importe 2021 Importe 2022 
SEGURO DE CASCOS 

MÁQUINAS E EQUIPOS 
4321.224 12.240,43 € 12.240,43 € 

 

Existe consignación, na aplicación orzamentaria que se indica, do orzamento de gastos do 

2021, pola cantidade de 12.240,43 €, para a anualidade 2021. A Deputación adquire o compromiso, 

supeditado a dispoñibilidade orzamentaria e ao cumprimento dos principios de estabilidade 

orzamentaria e sostenibilidade financeira, de incluír nos orzamentos da anualidade 2022 a 

cantidade indicada, na aplicación sinalada.” 

 

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

anteriormente transcrita. 

 

3.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA LICITACIÓN DE 

DIVERSAS OBRAS. 

 

Proposta en relación co expediente tramitado para a aprobación do proxecto e 

contratación da obra de: FOZ.- Acondicionamento LU-P-0210 “A Seara (LU-160)- San Acisclo 

(LU-152A), P.K. 5+100 a 5+236. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Aos efectos de aprobación da contratación das obras identificadas como: FOZ.- 

Acondicionamento LU-P-0210 “A Seara (LU-160) – San Acisclo (LU-152A)”, P.K. 5+100 a 

5+236, consta no mesmo: 

 

Proxecto de FOZ.- Acondicionamento LU-P-0210 “A Seara (LU-160) – San Acisclo (LU-

152A)”, P.K. 5+100 a 5+236, con CSV: IV7GEABT33XKYT7MQJFGOMIOK4. 

 

Memoria xustificativa do contrato, con CSV: IV7GEAB5ZH7J5JF7WNNHMRAAAE. 
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Orde de inicio de procedemento de contratación, con CSV: 

IV7GETLCJ4J6ROBTVR7DENHF4U. 

 

Acta de Reformulo Previo, con CSV: IV7GETLCPEJSV5NZWFEUEDRU44. 

 

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

IV7GEKZ2HYZMT7W3RVIAAF2XH4. 

 

Prego de cláusulas administrativas particulares con CSV: 

IV7HWHRYLIRZ2X4PDTVUKRBUCQ. 

 

Informe xurídico do Servizo de Contratación e Fomento, e conformado pola Secretaria 

Xeral, con CSV: IV7HWHQ6ZPZMLWZ4W77T652FAM. 

 

Fiscalización limitada previa do expediente. 

 

CSV: Accesible no seguinte enlace https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-

lugo/pages/verification-code.htm 

 

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

pola Xunta de Goberno, se adopten os seguintes acordos: 

 

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

á contratación das obras de: FOZ.- Acondicionamento LU-P-0210 “A Seara (LU-160) – San 

Acisclo (LU-152A)”, P.K. 5+100 a 5+236, sometelo a información pública por espazo temporal de 

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

paralice ou suspenda o procedemento. 

 

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

presente contrato, que é o procedemento aberto, regulado polos artigos 156 a 158, da LCSP, de 

https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/pages/verification-code.htm;jsessionid=ToO9zW5tT8el65McKKq5qZVOgBD06D1VABtAmWq8.cibeles
https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/pages/verification-code.htm;jsessionid=ToO9zW5tT8el65McKKq5qZVOgBD06D1VABtAmWq8.cibeles
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acordo cos principios de igualdade e transparencia recollidos no artigo 131 da citada Lei, coa 

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

 

3º.- Aprobar o gasto, por importe de 118.994,49 €, dos cales 20.651,94 € corresponden ao 

IVE (21%).” 

 

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

anteriormente transcrita. 

 

4.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ADXUDICACIÓN DE 

DIVERSAS OBRAS. 

 

Primeira.- Proposta de adxudicación, se procede, da contratación da obra: SOBER.- 

Acondicionamento LU-P-5903 “Sober-Doade(LU-903)”, P.K. 13+000 a 13+740. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Vista a Acta da sesión da Mesa de Contratación, celebrada o 15 de xaneiro de 2021, na 

que se recollen os seguintes antecedentes e consideracións: 

 

“(...) 

 

Antecedentes 

 

Proposta de inicio de expediente de contratación e memoria xustificativa do contrato, con 

CSV: IV7GXWDIHUB7VC5LQEHWOIC6OE
 1
. 

 

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

SOBER.- Acondicionamento LU-P-5903 “Sober-Doade (LU-903)”, P.K. 13+000 a 13+740, con 

CSV: IV7GXWDDIBPS7RNZ2P4564ZXMM. 

                                                           
1
Accesible no seguinte enlace 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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Informe de Intervención relativo á existencia e adecuación de crédito, con CSV: 

IV7GQEBSBAZTRDO7UX4BED2AAY. 

 

Prego de cláusulas administrativas particulares, con CSV: 

IV7GSQJMAB7TJFFMAPXNCJAO6Q. 

 

Informe xurídico, conformado pola Secretaria Xeral, con CSV: 

IV7GSQJYHXXMLJF4CUWHIYYPA4. 

 

Fiscalización limitada previa do expediente, con CSV: 

IV7GSUB73NVY7BEJCJQFGUT7GA. 

 

Acordo da Xunta de Goberno, de data 23/10/2020, polo que se aproba o expediente de 

contratación, os pregos de cláusulas administrativas, o proxecto, o procedemento de adxudicación e 

o gasto proposto, con CSV: IV7GSMKK3XZ53FGZCU6HMQLX44. 

 

Publicación, o día 29/10/2020, 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 d Sector Público. 

 

Acta da Mesa de Contratación, reunida en acto público con data 03/12/2020, para apertura 

da documentación administrativa (sobre A) e criterios avaliables automaticamente (sobre B), con 

CSV: IV7G2QCJJNZD4RGL2UH4A4PHIQ. 

 

De conformidade coa acta correspondente á sesión da Mesa de Contratación do 

03/12/2020, deuse conta das empresas presentadas á contratación do referido expediente. 

 

http://www.contrataciondelestado.es/
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Tendo en conta que os licitadores concorrentes presentaron as súas propostas dentro do 

prazo estipulado, procedeuse á apertura e exame dos sobres “A” (documentación administrativa), 

resultando que todas presentan a documentación correctamente. A mesa de contratación acordou 

admitir todas as propostas presentadas ao proceso de adxudicación. 

 

Acto seguido procedeuse á apertura da documentación contida no Sobres “B”, cos 

seguintes resultados: 

 

SOBER.- ACONDICIONAMENTO LU-P-5903 “SOBER-DOADE (LU-903)”, P.K. 13+000 A 13+740 

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE incluído) 
  

116.867,57  
  

VALOR ESTIMADO 
  

96.584,77  20.282,80  
DE IVE (partida 
independente) 

CLASIFICACION EXIGIDA:  
  

NO 
  PRAZO DE EXECUCION:  

  
9 MESES MAXIMO 

 
     

1.931,70 
 

EMPRESAS / (GRUPO) DOC "A" 

 PRECIO (95)  P. DIVULGACIÓN (5) 
CRITERIO 

DESEMPATE 

PREZO ( IVE incluído .- art 
102 ) 

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

Estimado 

Plantel / 
Discapacitados 

1 ACOVAL SA     99.267,31 € 200,00 € 40/1 

2 CONSTRUCCIONES RAFER SL     104.199,13 € 1.931,70 € 26/0 

3 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL     99.220,00 € 600,00 € 13/0 

4 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL     97.385,75 € 705,35 € 1/0 

5 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES SL     112.999,26 € 1.931,70 € 28/0 

6 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU     113.885,20 € 0,00 € 36/1 

7 REPOBLACIONES, OBRAS Y CANALIZACIONES SLU     105.940,45 € 0,00 € 8/0 

8 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL     105.180,81 € 4.132,23 € 33/2 

 

Á vista das ofertas das empresas, a presentada pola mercantil TA Isidro Hnos Blanco 

Trigo, no relativo ao Programa de divulgación, oferta un importe superior ao fixado como límite 

para a valoración, polo que inda que non sexa valorable nos termos presentados, de resultar 

adxudicatario deberá cumprir a oferta, de acordo ao indicado no PCAP. 

 

Así mesmo, a mercantil Obras, Pavimentos e Instalaciones Industriales, oferta melloras de 

obra, con datos que nada teñen que ver con esta obra, ao non figurar criterio de melloras nesta 

licitación.  

 

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

comprobación de si algunha oferta puidera considerarse desproporcionada ou anormalmente baixa 

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

no artigo 149 LCSP, co seguinte resultado: 
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EMPRESAS 
OFERTA  

 
 Oferta 

 MEDIA 

1 ACOVAL SA  99.267,31 € 
 104.759,74 

2 CONSTRUCCIONES RAFER SL  104.199,13 € 
 

 3 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL  99.220,00 € 
 

BAIXA DESPROPORCIONADA 

4 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL  97.385,75 € 
 

94.283,76 

5 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES SL  112.999,26 € 
 

 6 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU  113.885,20 € 
 

10% ARRIBA 

7 REPOBLACIONES, OBRAS Y CANALIZACIONES SLU  105.940,45 € 
 

115.235,71 

8 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL  105.180,81 € 
 

  

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

anormalmente baixa, procédese 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 (95) P. DIVULGACIÓN (5) TOTAL 

Oferta Ptos 
Oferta (máximo 2% 

v. estimado) 
Ptos PUNTOS 

1 ACOVAL SA  99.267,31 € 85,82 200,00 € 0,52 86,34 

2 CONSTRUCCIONES RAFER SL  104.199,13 € 61,78 1.931,70 € 5,00 66,78 

3 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL  99.220,00 € 86,06 600,00 € 1,55 87,61 

4 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL  97.385,75 € 95,00 705,35 € 1,83 96,83 

5 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES SL  112.999,26 € 18,86 1.931,70 € 5,00 23,86 

6 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU  113.885,20 € 14,54 0,00 € 0,00 14,54 

7 REPOBLACIONES, OBRAS Y CANALIZACIONES SLU  105.940,45 € 53,28 0,00 € 0,00 53,28 

8 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL  105.180,81 € 56,99 4.132,23 € 5,00 61,99 

 

A Mesa acordou en dita sesión, por unanimidade elevar ao órgano de contratación a 

seguinte Proposta de Resolución: 

 

Clasificar, por orde decrecente, as propostas presentadas, de acordo co artigo 150 da LCSP 

co seguinte resultado: 

 

EMPRESAS / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 

1 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL  96,83 

2 FEVISA VÍAS Y OBRAS SL  87,61 

3 ACOVAL SA  86,34 

4 CONSTRUCCIONES RAFER SL  66,78 

5 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL  61,99 

6 REPOBLACIONES, OBRAS Y CANALIZACIONES SLU  53,28 

7 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES SL  23,86 

8 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU  14,54 
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Requirir á empresa Obras y Saneamientos Galicia SL para que, dentro do prazo de 10 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 e que se recolle na cláusula décimo sétima do prego de 

cláusulas administrativas. 

 

Por resolución da Presidencia de data 14/12/2020, con CSV: 

IV7G3XAOFZBDLGPPQL4SAMJUGU, clasificouse aos licitadores presentados e acordouse 

requirir á empresa Obras y Saneamientos Galicia SL, para que dentro do prazo de dez hábiles, 

presentara a documentación á que se refire o artigo 150.2 da LCSP e que se recolle na cláusula 

décimo sétima do prego de cláusulas administrativas, séndolle notificada á indicada mercantil, a 

través da Plataforma de Contratos do Sector público, o día 15/12/2020, rematando o prazo de 

presentación o día 30/12/2020. A mercantil Obras y Saneamientos Galicia SL, presentou a 

documentación requirida o 29/12/2020. 

 

Reunida a Mesa o día de hoxe, 15/1/2021, ós efectos da apertura da documentación 

remitida como contestación ó requirimento e a súa cualificación, compróbase que a empresa Obras 

y Saneamientos Galicia SL presenta a documentación requirida en tempo.  

 

A mesa de contratación, vista a documentación, considera cumprimentado correctamente o 

requirimento á mellor oferta, de xeito que, por unanimidade dos seus membros, acorda propoñer 

que, pola Xunta de Goberno, previa fiscalización, se adopte o seguinte acordo: 

  

Adxudicar á empresa Obras y Saneamientos Galicia SL representada por Dª Rocío Blanco 

Quintas, a contratación da obra denominada SOBER.- Acondicionamento LU-P-5903 “Sober-

Doade (LU-903)”, P.K. 13+000 a 13+740, no prezo de 97.385,75 €, dos cales 16.901,66 € 

corresponden ao IVE (21%) e un plan de divulgación e posta en valor das obras executadas de 

705,35€ mais IVE e un prazo de execución de 9 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. 



12 
 

 

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

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

Publicar no sitio web da 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. 

 

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, unha vez 

notificado o acordo. 

 

Dar traslado da presente proposta de acordo ao departamento de Intervención para que 

proceda á fiscalización previa da adxudicación aos efectos oportunos. 

 

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”. 

 

Polo que vai dito, e en base ao mesmo, e unha vez emitido informe de fiscalización 

favorable, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 

 

1º.- Adxudicar á empresa Obras y Saneamientos Galicia SL representada por Dª Rocío 

Blanco Quintas, a contratación da obra denominada SOBER.- Acondicionamento LU-P-5903 

“Sober-Doade (LU-903)”, P.K. 13+000 a 13+740, no prezo de 97.385,75 €, dos cales 16.901,66 € 

corresponden ao IVE (21%) e un plan de divulgación e posta en valor das obras executadas de 

705,35€ mais IVE e un prazo de execución de 9 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. 

 

http://www.deputacionlugo.org/
http://www.contrataciondelestado.es/
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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. 

 

2º.- Publicar no sitio web da 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. 

 

3º.- 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, unha vez notificado o acordo. 

 

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

 

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

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

 

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

anteriormente transcrita. 

 

Segunda.- Proposta de adxudicación, se procede, da contratación da obra: OUROL.- 

Rehabilitación de firme LU-P-6602 "Ruanova (LU-540) - Sixto - Muras" , PK 18+550 a 19+095, 

LU-P-3805 "Sixto (LU-P-6602) - Ambosores - Campo do Foxo (LU-P-3807)" , PK 0+000 a 0+953 

e 11+240 al 14+917, LU-P-3808 "Foxo (LU-P-3807) - Portapena (LU-P-6406)" , PK 0+000 a 

2+676 e LU-P-6406 "Cristo da Portapena (LU-P-6402) - Ponte Segade" , PK 0+000 a 0+200. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Vista a Acta da sesión da Mesa de Contratación, celebrada o 15 de xaneiro de 2021, na 

que se recollen os seguintes antecedentes e consideracións: 

 

“(...) 

 

http://www.deputacionlugo.org/
http://www.contrataciondelestado.es/
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Antecedentes. 

 

Proposta de inicio de expediente de contratación e memoria xustificativa do contrato, con 

CSV: IV7GRS7KFHRJXW7TXU4MER3G6I
 2
. 

 

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

OUROL.- Rehabilitación de firme LU-P-6602 "Ruanova (LU-540) - Sixto - Muras", PK 18+550 a 

19+095, LU-P-3805 "Sixto (LU-P-6602) – Ambosores- Campo do Foxo (LU-P-3807)", PK 0+000 

a 0+953 e 11+240 al 14+917, LU-P-3808 "Foxo (LU-P-3807) - Portapena (LU-P-6406)", PK 

0+000 a 2+676 e LU-P-6406 "Cristo da Portapena (LU-P-6402)- Ponte Segade" , PK 0+000 a 

0+200, con CSV: IV7GRSYYPM5PZSUDCL6NGFSPM4. 

 

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

IV7GSQLPIDR736FZ4QMBGMSGDY. 

 

Prego de cláusulas administrativas particulares, con CSV: 

IV7GSUHDCBB25WXK5TVE6HZVOY. 

 

Informe xurídico, conformado pola Secretaria Xeral, con CSV: 

IV7GSUL63JNCV3Z7DQNEO53DAQ. 

 

Fiscalización limitada previa do expediente, con CSV: 

IV7GSUPLMFNIVOZDZQX54MZQIE. 

 

Acordo da Xunta de Goberno, de data 23/10/2020, polo que se aproba o expediente de 

contratación, os pregos de cláusulas administrativas, o proxecto, o procedemento de adxudicación e 

o gasto proposto, con CSV: IV7GSMKLZF7S3D5IWAAGKNPHCE. 

 

Publicación, o día 29/10/2020, 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). 

                                                           
2
Accesible no seguinte enlace https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/pages/verification-code.htm 

 

http://www.contrataciondelestado.es/
https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-lugo/pages/verification-code.htm;jsessionid=ToO9zW5tT8el65McKKq5qZVOgBD06D1VABtAmWq8.cibeles
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Consta no expediente identificación dos licitadores presentados dentro do prazo a este 

procedemento, segundo a Plataforma de Contratación d Sector Público. 

 

Acta da Mesa de Contratación, reunida en acto público con data 03/12/2020, para apertura 

da documentación administrativa (sobre A) e criterios avaliables automaticamente (sobre B), con 

CSV: IV7G2QCJEBON4XOYYUATA4KQCI. 

 

De conformidade coa acta correspondente á sesión da Mesa de Contratación do 

03/12/2020, deuse conta das empresas presentadas á contratación do referido expediente. 

 

Tendo en conta que os licitadores concorrentes presentaron as súas propostas dentro do 

prazo estipulado, procedeuse á apertura e exame dos sobres “A” (documentación administrativa), 

resultando que todas presentan a documentación correctamente. A mesa de contratación acordou 

admitir todas as propostas presentadas ao proceso de adxudicación. 

 

Acto seguido procedeuse á apertura da documentación contida no Sobres “B”, cos 

seguintes resultados: 

 

OUROL.- REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-6602 "RUANOVA (LU‐540) ‐ SIXTO ‐ MURAS" , PK 18+550 A 19+095, LU-P-3805 "SIXTO (LU‐P‐6602) ‐ AMBOSORES ‐ CAMPO DO FOXO 
(LU‐P‐3807)" , PK 0+000 A 0+953 E 11+240 AL 14+917, LU-P-3808 "FOXO (LU‐P‐3807) ‐ PORTAPENA (LU‐P‐6406)" , PK 0+000 A 2+676 E LU-P-6406 "CRISTO DA PORTAPENA 
(LU‐P‐6402) ‐ PONTE SEGADE" , PK 0+000 A 0+200 

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE incluído) 
  

299.960,39  
  

VALOR ESTIMADO 
  

247.901,15  52.059,24  
DE IVE (partida 
independente) 

CLASIFICACION EXIGIDA:  
  

NO 
  PRAZO DE EXECUCION:  

  
6 MESES MAXIMO 

 
     

4.958,02 
 

EMPRESAS / (GRUPO) DOC "A" 

(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 CARFERLO SL     254.584,00 € 0,00 € 28/0 

2 CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO SL     277.433,36 € 1.000,00 € 41/1 

3 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL A   278.782,00 € 2.048,77 € 13/0 

4 FRANCISCO GÓMEZ Y CIA SL A   274.422,00 € 0,00 € 192/3 

5 HORDESCÓN SL     267.535,03 € 895,87 € 23/0 

6 JOSE SANJURJO CONSTRUCCIONES SL     295.816,77 € 4.958,02 € 15/1 

7 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL     270.054,34 € 690,88 € 1/0 

8 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES SL     283.432,57 € 4.958,02 € 28/0 

9 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU     296.087,00 € 0,00 € 36/1 

10 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL     299.960,39 € 4.132,23 € 33/2 
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Á vista das ofertas das empresas, a presentada pola mercantil Hordescón SL, a suma total 

non coincide coa base expresada e o cálculo do IVE, polo que a mesa introduce as cantidades 

correctas logo dunha simple operación de aplicación do IVE correcto á base indicada. 

 

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

comprobación de si algunha oferta puidera considerarse desproporcionada ou anormalmente baixa 

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

no artigo 149 LCSP, co seguinte resultado: 

 

EMPRESAS 
OFERTA (A-B) 

 
  Oferta 

 MEDIA 

1 CARFERLO SL  254.584,00 € 
 279.925,05 

2 CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO SL  277.433,36 € 
 

 3 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL A 278.782,00 € 
 

BAIXA DESPROPORCIONADA 

4 FRANCISCO GÓMEZ Y CIA SL A 274.422,00 € 
 

251.932,55 

5 HORDESCÓN SL  267.535,03 € 
 

  6 JOSE SANJURJO CONSTRUCCIONES SL  295.816,77 € 
 

10% ARRIBA 
 7 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL  270.054,34 € 

 
307.917,56 

 8 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES SL  283.432,57 € 
 

  9 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU  296.087,00 € 
 

Non se teñen en conta a efectos de cálculo de baixa 
desproporcionada por pertenza con outra empresa a un 
mismo grupo: 10 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL  299.960,39 € 

 

     
EXPLOTACIONES GALLEGAS SL 

 

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

anormalmente baixa, procédese 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 (95) P. DIVULGACIÓN (5) TOTAL 

Oferta Ptos 
Oferta (máximo 2% 

v. estimado) 
Ptos PUNTOS 

1 CARFERLO SL  254.584,00 € 95,00 0,00 € 0,00 95,00 

2 CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO SL  277.433,36 € 47,16 1.000,00 € 1,01 48,17 

3 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL A 278.782,00 € 44,34 2.048,77 € 2,07 46,41 

4 FRANCISCO GÓMEZ Y CIA SL A 274.422,00 € 53,47 0,00 € 0,00 53,47 

5 HORDESCÓN SL  267.535,03 € 67,89 895,87 € 0,90 68,79 

6 JOSE SANJURJO CONSTRUCCIONES SL  295.816,77 € 8,68 4.958,02 € 5,00 13,68 

7 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL  270.054,34 € 62,61 690,88 € 0,70 63,31 

8 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES SL  283.432,57 € 34,60 4.958,02 € 5,00 39,60 

9 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU  296.087,00 € 8,11 0,00 € 0,00 8,11 

10 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL  299.960,39 € 0,00 4.132,23 € 4,17 4,17 

 

A Mesa acordou en dita sesión, por unanimidade elevar ao órgano de contratación a 

seguinte Proposta de Resolución: 
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Clasificar, por orde decrecente, as propostas presentadas, de acordo co artigo 150 da LCSP 

co seguinte resultado: 

 

EMPRESAS / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 

1 CARFERLO SL  95,00 

2 HORDESCÓN SL  68,79 

3 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL  63,31 

4 FRANCISCO GÓMEZ Y CIA SL A 53,47 

5 CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO SL  48,17 

6 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL A 46,41 

7 OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES SL  39,60 

8 JOSE SANJURJO CONSTRUCCIONES SL  13,68 

9 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU  8,11 

10 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL  4,17 

 

Requirir á empresa Carferlo SL para que, dentro do prazo de 10 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 e que se recolle na cláusula décimo sétima do prego de cláusulas 

administrativas. 

 

Por resolución da Presidencia de data 14/12/2020, con CSV: 

IV7G3XAPKFJL5HES7RVAOUADC4, clasificouse aos licitadores presentados e acordouse 

requirir á empresa Carferlo SL, para que dentro do prazo de dez hábiles, presentara a 

documentación á que se refire o artigo 150.2 da LCSP e que se recolle na cláusula décimo sétima 

do prego de cláusulas administrativas, séndolle notificada á indicada mercantil, a través da 

Plataforma de Contratos do Sector público, o día 15/12/2020, rematando o prazo de presentación o 

día 30/12/2020. A mercantil Carferlo SL, presentou a documentación requirida o 22/12/2020. 

 

Reunida a Mesa o día de hoxe, 15/1/2021, ós efectos da apertura da documentación 

remitida como contestación ó requirimento e a súa cualificación, compróbase que a empresa 

Carferlo SL presenta a documentación requirida en tempo.  

 

A mesa de contratación, vista a documentación, considera cumprimentado correctamente o 

requirimento á mellor oferta, de xeito que, por unanimidade dos seus membros, acorda propoñer 

que, pola Xunta de Goberno, previa fiscalización, se adopte o seguinte acordo: 
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Adxudicar á empresa Carferlo SL representada por D. Juan Carlos Fernández López, a 

contratación da obra denominada OUROL.- Rehabilitación de firme LU-P-6602 "Ruanova (LU-

540) - Sixto - Muras" , PK 18+550 a 19+095, LU-P-3805 "Sixto (LU-P-6602) - Ambosores - 

Campo do Foxo (LU-P-3807)" , PK 0+000 a 0+953 e 11+240 al 14+917, LU-P-3808 "Foxo (LU-P-

3807) - Portapena (LU-P-6406)", PK 0+000 a 2+676 e LU-P-6406 "Cristo da Portapena (LU-P-

6402) - Ponte Segade", PK 0+000 a 0+200., no prezo de 254.584,00 €, dos cales 44.184,00 € 

corresponden ao IVE (21%), 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. 

 

Publicar no sitio web da 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. 

 

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, unha vez 

notificado o acordo. 

 

Dar traslado da presente proposta de acordo ao departamento de Intervención para que 

proceda á fiscalización previa da adxudicación aos efectos oportunos. 

 

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. 

 

Polo que vai dito, e en base ao mesmo, e unha vez emitido informe de fiscalización 

favorable, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 

http://www.deputacionlugo.org/
http://www.contrataciondelestado.es/
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1º.- Adxudicar á empresa Carferlo SL representada por D. Juan Carlos Fernández López, a 

contratación da obra denominada OUROL.- Rehabilitación de firme LU-P-6602 "Ruanova (LU-

540) - Sixto - Muras" , PK 18+550 a 19+095, LU-P-3805 "Sixto (LU-P-6602) - Ambosores - 

Campo do Foxo (LU-P-3807)" , PK 0+000 a 0+953 e 11+240 al 14+917, LU-P-3808 "Foxo (LU-P-

3807) - Portapena (LU-P-6406)" , PK 0+000 a 2+676 e LU-P-6406 "Cristo da Portapena (LU-P-

6402) - Ponte Segade" , PK 0+000 a 0+200., no prezo de 254.584,00 €, dos cales 44.184,00 € 

corresponden ao IVE (21%), 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.- Publicar no sitio web da 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. 

 

3º.- 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, unha vez notificado o acordo. 

 

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

 

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

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

 

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

anteriormente transcrita. 

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

PLAN ÚNICO 2020. 

 

Escrito do Concello de O Saviñao, solicitando a aplicación de remanentes producidos na 

adxudicación dos investimentos 286-287 do Plan Único de Cooperación cos Concellos 2020. 

(PUC/20). 

 

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 O Saviñao, no que solicita a aplicación 

de remanentes producidos na adxudicación de investimentos (286-287) no Plan Único de 

Cooperación cos Concellos 2020, infórmase o seguinte:  

 

Polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión extraordinaria que tivo lugar o 02/04/2020 

acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan Único de Cooperación cos Concellos 2020. 

Ditas Bases foron publicadas no BOP do 03/04/2020. 

 

Nas devanditas bases, concretamente na base 11, establécese “...Os aforros producidos ou 

baixas obtidas nas licitacións poderán ser investidas por cada concello, por unha soa vez, 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 nos termos que se indican: 

 

Os Concellos poderán solicitar os remanentes, baixas ou aforros producidos nas licitacións 

dos investimentos unha única vez, distinguidos segundo a finalidade (aplicación orzamentaria). 

 

Establécese como prazo máximo para solicitude de remanentes o 30 de xuño de 2021, data 

a partir da cal non se concederá a aplicación de remanentes. 
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Coa solicitude deberán achegar proxecto ou memoria valorada, segundo proceda, así como 

indicación do financiamento do investimento. 

 

Aos investimentos financiados con cargo a remanentes será de aplicación tanto o deber de 

achegar certificado de adxudicación ou acordo de execución pola propia administración (anexo III 

ou anexo IV) e declaración responsable das coordenadas UTM onde se colocará o cartel como todo 

o relativo á xustificación. 

 

Os investimentos financiados con cargo a remanentes serán executados e xustificados nos 

mesmos prazos que os inicialmente incluídos no plan, e dicir, executaranse antes do 30 de setembro 

de 2021 e xustificaranse antes do 15 de outubro de 2021, sendo de aplicación tamén o mesmo 

réxime de prórrogas. …” 

 

O Plan Único de Cooperación cos Concellos 2020 foi aprobado polo Pleno desta 

Deputación en sesión ordinaria, en data 28/07/2020, figurando incluídas as obras que se sinalan e 

das cales se produce aforro ou remanente na adxudicación. 

 

O Concello de O Saviñao 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 

O 
SAVIÑAO 

286 
MELLORA DE CAMIÑOS EN VILASANTE, MARRUBE, MOURELOS, COVA OUSENDE, BROZA, SOBREDA, VILAESTEBA, 

EIREXAFEITA, INCLUÍDO HONORARIOS 
1531.76201 37.648,10€ 

O 
SAVIÑAO 

287 

SUBMINISTRO DE FORMIGÓN PARA ADECUACIÓN DE ESTRADAS EN ABUIME, VILLACAIZ, ORXAINZA, FORCADOS, 
A COVA, CANCELIÑA, DIOMONDI-PORTELA, CHURRASCO-COVA, ROCA-MOURELOS, STA MARIÑA.MULAREDO, 
SOUCHAVIN, FION-ACESO, MONTES, COVA-PENA, COVA-SEOANE, HERMIDA, REBORDONDIEGO, SAN VITORIO-

CORREDOR, CASTRO FION E SUSMIL 

1531.76201 204,85€ 

 

Por escrito de data 25/01/2021 o concello solicita a aplicación destas baixas, nas seguinte 

actuacións relacionadas; constatándose 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: 
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CONCELLO Nº IDENTIFICACIÓN /DESCRIPCIÓN 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 
DIPUTACIÓN 

ACHEGA 
CONCELLO 

ACHEGA 
DEPUTACIÓN 

TOTAL 
INVESTIMENTO 

O 
SAVIÑAO 

REM 

SUBMINISTRO DE FORMIGÓN PARA ADECUACIÓN DE ESTRADAS 
EN: VILAMOR-FONTE, VILAMOR-FONDO DO LUGAR, 
VILLARAVIDES, SIXTO-SEGÁN, SEGÁN DE ABAIXO, AMIEIROS-SAN 
VITORIO, QUIÁN-REIRIZ, PENAVEADO-REBORDAOS, PESQUEIRAS, 
FIÓN-FONTE, FIÓN-POUSADOIRO E RIBEIRA-A BROZA 

1531.76201 -- 37.651,57€ 37.651,57€ 

 

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 11 das do Plan Único 2020, “...Os 

investimentos/actuacións así financiados, con cargo aos aforros ou baixas de licitación, 

someteranse a aprobación da Xunta de Goberno da Deputación Provincial, unha vez recibida no 

seu completo a proposta municipal.  

 

Conclusión 

 

Polo que va dito, infórmase favorablemente a financiación dos investimentos identificados, 

polos importes indicados, con cargo aos aforros ou remanentes producidos na adxudicación de 

investimentos incluídos inicialmente polo Concello de O Saviñao, no Plan Único 2020. 

 

A vista do anterior, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 

 

1º.- Acceder ao solicitado pola Alcaldía do Concello de O Saviñao e incluír no PUC/20, 

como investimentos financiados con cargo aos remanentes producidos na adxudicación dos 

inicialmente incluídos, 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 

O SAVIÑAO REM 

SUBMINISTRO DE FORMIGÓN PARA ADECUACIÓN DE ESTRADAS EN: 
VILAMOR-FONTE, VILAMOR-FONDO DO LUGAR, VILLARAVIDES, SIXTO-

SEGÁN, SEGÁN DE ABAIXO, AMIEIROS-SAN VITORIO, QUIÁN-REIRIZ, 
PENAVEADO-REBORDAOS, PESQUEIRAS, FIÓN-FONTE, FIÓN-

POUSADOIRO E RIBEIRA-A BROZA 

1531.76201 -- 37.651,57€ 37.651,57€ 

 

2º.- Dar traslado da presente ao Concello indicado para ao seu coñecemento e aos efectos 

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

anteriormente transcrita. 

 

6.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO GASTO REFERENTE A 

SERVIZOS E/OU SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL NON INVENTARIABLE. 

 

Primeiro.- Recoñecemento da obriga e pago da factura correspondente a Comercial 

Cordero Fernández, S.L. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 27/01/2021, 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 DE 

EMISIÓN 

REXISTRO XERAL 
CONCEPTO E Nº DE 

EXPEDIENTE DO GTM 

IMPORTE 

DA 

FACTURA 

DATA DE 

ENTRADA 
NÚMERO 

Comercial 

Cordero 

Fernández, S.L. 

N-001283 31/12/2019 07/01/2020 2020RPE000170 

Subministración ao Parque Móbil, no 

mes de decembro do 2019, de 

cartuchos de graxa para o taller. 

2020/FAC_01/000609 

151,01 € 

TOTAL 151,01 € 

 

Visto que consta: 

 

A propia factura con entrada no Rexistro Xeral e con dilixencia do Parque Móbil, de data 

23/01/2020, de que as subministracións están verificadas, precisando o “conforme” coas cantidades 

e cos prezos, e conformada pola Presidencia. 
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Declaración responsable asinada en data 31/03/2020, polo representante de Comercial 

Cordero Fernández, 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. 

 

Informe do Adxunto ao Xefe do Parque Móbil, de data 19/10/2020, no que se dí: 

 

“En relación á solicitude dunha declaración responsable actualizada da empresa Comercial 

Cordero Fernández, S.L. achégase a última declaración de data 31 de marzo, non sendo posible 

aportar outra posterior debido ao cese de actividade da mencionada empresa.” 

 

Memoria xustificativa de data 23/01/2020, explicitando as razóns polas que se incumpriu o 

procedemento administrativo, e xustificando a necesidade de realización das prestación, emitida 

polo Xefe do Parque Móbil. 

 

Informe – Proposta do Servizo de Contratación e Fomento, de data 15/12/2020, no que 

consta a xustificación da necesidade de realización das prestacións por parte do órgano de 

contratación. 

 

Informe do Servizo de Contabilidade e Contas, de data 15/01/2021, no que se dí que existía 

crédito dispoñible no exercicio de procedencia no nivel de vinculación da aplicación orzamentaria 

19/9201.22111, polo importe total da factura, e que igualmente, existe consignación suficiente e 

axeitada no orzamento en vigor, na aplicación orzamentaria 21/9201.22111 (ADO: 92021/119). 

 

Resolución da Presidencia de data 22/01/2021, levantando o reparo de Intervención e os 

seus efectos suspensivos. 

 

Informe de Intervención de data 18/01/2021, no que se reitera no informado por dita 

Intervención en data 16/12/2020, agás o referente á consignación, dado que non foron aprobadas as 
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obrigas no ano 2020, polo que a factura consígnase con cargo ao exercicio 2021 na aplicación 

9201.22111 (ADO: 92021/119).  

 

Na proposta de decreto sobre discrepancias, de data 20/01/2021, en relación co 

recoñecemento de obrigas do ano 2019 con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL, reflíctense 

os seguintes antecedentes: 

 

“(…) 

 

“Informe de Intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do ano 2019, con nota de reparo do artigo 216.2c) do 

TRLRFL, por omisión de requisitos e trámites esenciais: 

 

O obxecto do presente informe refírese á factura da empresa Comercial Cordero 

Fernández, S.L., que seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE CONCEPTO APLICACIÓN ADO 

N-001283 31/12/2019 151,01 € 

Subministración ao Parque Móbil, 

no mes de decembro do 2019, de 

cartuchos de graxa para o taller. 

9201.22111 92020/3104 

SUMA 151,01 €    

 

Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe do 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 4.1.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 
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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 151,01 €. 

 

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, segundo o informado polo Servizo de Contratación e 

Fomento, 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 e 15 do Rd 424/2017, cando o órgano ao que afecte 

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

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

sustente o seu criterio. 

 

Resolta a discrepancia poderase continuar coa tramitación do expediente, deixando 

constancia en todo caso, da adecuación ao criterio fixado na resolución correspondente 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 16 de decembro de 

2020, sobre recoñecemento de obrigacións con nota de reparo do art. 216.2. c) do TRLRFL. 

 

En relación coa factura seguinte: 

 

ACREDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN 

COMERCIAL CORDERO 

FERNÁNDEZ, S.L. 
N-001283 31/12/19 151,01 9201.22111 

SUMA 151,01  

 

Procede informar: 
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Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 16 

de Decembro de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron os subministros son os seguintes: 

 

Debido a que está en trámite o contrato para subministro de materiais para o mantemento e 

reparación dos vehículos e maquinaria do Parque Móbil e Granxa Gayoso Castro, así como que os 

subministros eran urxentes para poder seguir traballando en boas condicións, foi necesario validar a 

factura. 

 

O período do aludido subministro foi decembro de 2019. 

 

A cantidade a aboar á empresa mencionada ascende a 151,01 euros (I.V.E. incluído). 

 

Garantías: Debido ás características da prestación realizada, non procede a existencia de 

garantía. 

 

A valoración corresponde 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 

2021, 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. 

 

En base ao exposto proponse: 

 

O levantamento do reparo valorado pola Intervención Provincial en data 16 de decembro 

de 2020 e o aboamento da factura citada anteriormente.” 

 

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 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 satisfación ou contraprestación recíproca, constando 

así 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 aseguir 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 2021. 

 

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 2021. 
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A competencia para a súa aprobación corresponderá á Xunta de Goberno dentro da 

Deputación Provincial que resulta ser o órgano de contratación, unha vez levantado o reparo 

suspensivo da Intervención Provincial formulado 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 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 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 202 do 3 de setembro de 2020, 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. 

 

Así 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 procedencia 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 xustificado 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 da obriga e o pagamento da 

seguinte factura, en virtude do principio do enriquecemento inxusto: 
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ACREDOR Nº FACTURA 
DATA DE 

EMISIÓN 
CONCEPTO  

IMPORTE DA 

FACTURA 

Comercial Cordero 

Fernández, S.L. 
N-001283 31/12/2019 

Subministración ao Parque Móbil, no mes de decembro do 2019, de 

cartuchos de graxa para o taller. 
151,01 € 

TOTAL 151,01 € 

 

Así mesmo, darase traslado deste acordo, ó Centro Xestor. 

 

(…).” 

 

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 Comercial 

Cordero Fernández, S.L.: 

 

Nº N-001283 de data 31/12/2019, correspondente á subministración ao Parque Móbil, no 

mes de decembro do 2019, de cartuchos de graxa para o taller, dun importe total de 151,01 €. 

 

2º.- Dar traslado deste acordo ó centro xestor.” 

 

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

anteriormente transcrita. 

 

Segundo.- Recoñecemento da obriga e pago da factura correspondente a Ecoagro 

Castro, S.L. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 26/01/2021, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, 

xunto co expediente da súa razón, que na parte súa bastante sinala:  
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“(…) 

 

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

importe que de seguido se detalla: 

 

Nº DE 

FACTURA 
DATA IMPORTE CONCEPTO APLICACIÓN ADO 

12FV-12270 30/11/2020 

269,65€ 

+30,40€ IVE 

DEDUCIBLE 

300,05€ 

Subministración no mes de Novembro do ano 2020, de 

medicamentos veterinarios para a Granxa Gayoso 

Castro. 

GTM2020/FAC-01/003482 

4120.22106 92020/9328 

SUMA  300,05€    

 

Visto que consta: 

 

A propia factura con Rexistro de Entrada de Facturas e con dilixencia da Dirección da 

Granxa Gayoso Castro 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 22/09/2020, polo representante “Ecoagro Castro, 

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 do Director da Granxa Provincial Gayoso Castro, de data 

22/12/2020, xustificando o incumprimento do procedemento xurídico administrativo e a necesidade 

de realización das prestacións. 

 

Informe deste Servizo, de data 22/12/2020, en relación coa necesidade de realización das 

prestacións incluídas en ditas facturas, incluíndo a xustificación da mesma, por parte do órgano de 

contratación. 
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Informes do Servizo de Contabilidade e Contas de data 15/12/2020 e en data 14/01/2021 en 

relación coa existencia de saldo dispoñible no exercicio de procedencia.  

 

Resolución da Presidencia de data 21/01/2021 levantando o reparo de Intervención e os 

seus efectos suspensivos en relación coas facturas anteriormente relacionadas. 

 

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

ano 2020 con nota de reparo do art. 216.2c) do TRLRFL, de data 20/01/2021, reflíctense os 

seguintes antecedentes: 

 

No punto primeiro: 

 

“Informes de Intervención: 

 

Informe de Intervención de data 28/12/2020 no que se dí: 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do ano 2020, 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 factura da empresa Ecoagro Castro, S.L. que 

seguidamente se relaciona: 

 

Nº DE 

FACTURA 
DATA IMPORTE CONCEPTO APLICACIÓN ADO 

12FV-12270 

 
30/11/2020 

269,65€ +30,40€ 

IVE 

DEDUCIBLE 

300,05€ 

Subministración no mes de Novembro do ano 2020, de 

medicamentos veterinarios para a Granxa Gayoso 

Castro. 

GTM2020/FAC-01/003482 

4120.22106 92020/9328 

SUMA  300,05€    

 

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 cas facturas, 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: 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 300,05 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 216.2.c) do TRLRFL, con efectos 

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

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

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

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

e repetitivos de duración superior ao ano, 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 RD500/90 do 2 de abril, 

polo tanto incumprindo requisitos esenciais os efectos do artigo 216.2.c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou tramites esenciais os 

extremos a verificar en réxeme de requisitos básicos e adicionais aprobados polo Pleno, en 

aplicación do artigo 13 do Rd 424/2017. 

 

 



 
 

35 
 

 

Segundo o artigo 217 do TRLRFL e 14 e 15 do Rd 424/2017, cando o órgano ao que afecte 

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

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

sustente o seu criterio. 

 

Resolta a discrepancia poderase continuar coa tramitación do expediente, deixando 

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

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

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

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo as consecuencias e 

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

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

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

de 8 de novembro, de contratos do sector público “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 a 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 os reparos formulados. 

 

Informe de Intervención de data 15/01/2020 no que se dí: 

 

En relación á factura que seguidamente se relaciona, correspondente á adquisición de 

diversos subministros e servizos, reiteramos o informado por esta Intervención en data 28 de 

decembro de 2020, agás no referente á consignación, dado que non foron aprobadas as obrigas no 

ano 2020, polo que informamos que esta factura consígnase con cargo ao exercicio 2021, segundo 

o detalle seguinte: 
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EMPRESA Nº DE FACTURA DATA APLICACIÓN IMPORTE ADO 

ECOAGROCASTRO, S.L. 12FV-12270 30/11/2020 4120.22106 
269,65€ +30,40€ IVE 

DEDUCIBLE 300,05€ 
92021/26 

TOTAL    300,05€  

 

No punto segundo da Proposta de decreto: 

 

“Informe da unidade xestora relativo ao informe de Intervención de data 28 de decembro 

do 2020, sobre recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art. 216.2.c) do TRLRFL. 

 

En relación coa factura emitida por Ecoagro Castro, SL , con número de factura 12FV 

12270 de 30/11/2020 e importe 300,05€ ,correspondente a subministro de medicamentos 

veterinarios para a Granja Gayoso Castro no mes de novembro de 2020. 

 

Nº DE FACTURA 
DATA DE 

EMISIÓN 
CONCEPTO IMPORTE APLICACIÓN ADO 

12FV-12270 

GTM2020/FAC-

01/003482 

30/11/2020 

Subministración no mes de 

Novembro do ano 2020 de 

medicamentos veterinarios 

para a Granxa Gayoso 

Castro. 

269,65€ + 53,93€ (IVE 

deducible) 
4120.2106 92020/9328 

TOTAL           300,05€   

 

Procede informar: 

 

Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 28 

de decembro do 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron as prestacións son os seguintes: 

 

Os medicamentos veterinarios son necesarios para garantir a saúde dos animais, e/ou a 

produción dos mesmos así como para cumprir coas normas de benestar animal nas explotacións e o 

material funxible sanitario e imprescindible para poder aplicar os medicamentos e para cumprir 

coas normas hixiénico-sanitarias obrigatorias na explotación. 
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Polo tanto ao non terse aprobado o gasto proposto en novembro de 2020, e ao ser 

necesarias para garantir a saúde e benestar dos animais de acordo a normativa vixente nas 

explotacións e manter as condición hixiénico-sanitarias esixidas pola normativa vixente, é polo que 

se realizaron as prestacións. 

 

O período de realización dos aludidos servizos foi o seguinte: 

 

NÚMERO FACTURA IMPORTE CONCEPTO: PERÍODO 

12FV-12270 

GTM2020/FAC-01/003482 

300.05€ 269,65€+53,93€ 

(IVE deducible) 

Subministración no mes de novembro do ano 2020, de medicamentos 

veterinarios para a Granja Gayoso Castro 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 300,05 euros (IVE incluído). 

 

Garantías: Debido ás características da prestación realizada, non procede a existencia de 

garantía. 

 

A valoración corresponde ás estritamente necesarias para a prestación dos servizos, 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 continuar a 

tramitación do procedemento correspondente segundo o 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 
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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 satisfación ou contraprestación recíproca, constando 

así 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 e as condicións nas que se desenvolven.  

 

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 2021. 

 

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 2021, coas mesmas condicións económicas e prestacións que no último 

contrato. 

 

A competencia para a súa aprobación corresponderá á Xunta de Goberno dentro da 

Deputación Provincial 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 anual das prestacións e o 

carácter repetitivo das mesmas, as facturas non son susceptibles de tramitarse como contrato 
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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 202 do 3 de setembro, 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. 

 

Así 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 2020, e xustificados por analoxía os requisitos 

fixados na Base 20 das BEO de aplicación, considerando a interdicción do enrequecimento inxusto, 

poderase tomar acordo pola Xunta de Goberno, de aprobación das prestacións executadas propias 

dun contrato administrativo de subministros, o recoñecemento das obrigas e o pagamento da 

seguinte factura, en virtude do principio do enriquecemento inxusto: 

 

Nº DE 

FACTURA 

DATA DE 

EMISIÓN 

REXISTRO DE FACTURAS 

ENTRADA CONCEPTO IMPORTE 

DATA Nº 

12FV-12270 30/11/2020 07/12/200 2020RPE019947 

Subministración no mes de Novembro do ano 

2020, de medicamentos veterinarios para a Granxa 

Gayoso Castro. 

GTM: 2020/FAC_01/003482 

300,05€ 

TOTAL 300,05€ 

 

Así mesmo, darase traslado deste acordo, ó Centro Xestor. (…).” 
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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 

subministros, recoñecer as obrigas e o pagamento das seguintes facturas emitidas por Ecoagro 

Castro. S.L., por un importe total de 300,05 €: 

 

Nº DE 

FACTURA 

DATA DE 

EMISIÓN 

REXISTRO DE FACTURAS 

ENTRADA CONCEPTO IMPORTE 

DATA Nº 

12FV-12270 30/11/2020 07/12/200 2020RPE019947 

Subministración no mes de Novembro do ano 

2020, de medicamentos veterinarios para a Granxa 

Gayoso Castro. 

GTM: 2020/FAC_01/003482 

300,05€ 

TOTAL 300,05€ 

 

2º.- Dar traslado deste acordo á unidade xestora.” 

 

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

anteriormente transcrita. 

 

Terceiro.- Recoñecemento da obriga e pago da factura correspondente a Eduardo 

Barreiro Páramo. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 26/01/2021, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, 

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

 

“(…) 

 

Antecedentes 

 

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

importe que de seguido se detalla: 
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ACREEDOR 
Nº DE 

FACTURA 

DATA DE 

EMISIÓN 

REXISTRO DE ENTRADA 
CONCEPTO IMPORTE 

DATA Nº 

EDUARDO 

BARREIRO 

PÁRAMO 

2000000051 31/01/2020 06/02/2020 2020RPE002465 

Subministro de material para a 

reparación para camión LU-

6934-O e mantemento de 

camión 1733-GTF 

GTM:2020/FAC_01/001168 

437,29€ 

 TOTAL 437,29€ 

 

Visto que consta: 

 

A propia factura con Rexistro de Entrada de Facturas e con dilixencia do Parque Móbil de 

que as subministracións están verificadas, precisando o “conforme” coa cantidade e co prezo, e 

conformada pola Presidencia.  

 

Declaración responsable asinada en data 31/01/2020 por Eduardo Barreiro Páramo, en 

modelo normalizado, de que dita entidade ten plena capacidade de obrar e dispón da 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. Ao ter prescrito dita declaración achégase 

copia da baixa de Autónomos con data 31/03/2020. 

 

Memoria Xustificativa do Xefe do Parque Móbil de data 09/06/2020, xustificando o 

incumprimento do procedemento xurídico administrativo e a necesidade de realización das 

prestacións. 

 

Informe deste Servizo, de data 22/12/2020, en relación coa necesidade de realización das 

prestacións incluídas en ditas facturas, incluíndo a xustificación da mesma, por parte do órgano de 

contratación. 

 

Informes do Servizo de Contabilidade e Contas de data 14/11/2020 e en data 15/01/2021 en 

relación coa existencia de saldo dispoñible no exercicio de procedencia.  

 

Resolución da Presidencia de data 21/01/2021 levantando o reparo de Intervención e os 

seus efectos suspensivos en relación coas facturas anteriormente relacionadas. 



42 
 

 

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

ano 2020 con nota de reparo do art. 216.2c) do TRLRFL, de data 20/01/2021, reflíctense os 

seguintes antecedentes: 

 

No punto primeiro: 

 

“Informe de Intervención 

 

Informe de Intervención de data 23/12/2020: 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do ano 2020, 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 factura da empresa Eduardo Barreiro Páramo que 

seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE CONCEPTO APLICACIÓN ADO 

2000000051 31/01/2020 437,29€ 

Subministro de material para a reparación 

para camión LU-6934-O e mantemento de 

camión 1733-GTF GTM: 

2020/FAC_01/001168 

9201.214 92020/7627 

SUMA 437,29€    

 

 

Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe do 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 4.1.a) do R.D.128/2018, 

do 16 de marzo, polo que se regula o réxime Xurídico dos Funcionarios de Administración Local 

con habilitación de carácter nacional, emite o seguinte informe: 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 437,29 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 aplicables en cada caso. 

 

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

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

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

pon de manifesto nota de reparo de acordo co disposto no artigo 216.2.c) do TRLRFL, con efectos 

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

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

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

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

e repetitivos de duración superior ao ano, 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 RD500/90 do 2 de abril, 

polo tanto incumprindo requisitos esenciais os efectos do artigo 216.2.c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou tramites 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 e 15 do Rd 424/2017, cando o órgano ao que afecte 

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

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

sustente o seu criterio. 

 

Resolta a discrepancia poderase continuar coa tramitación do expediente, deixando 

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

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

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

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

de 8 de novembro, de contratos do sector público “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 a 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 os reparos formulados. 

 

Informe de Intervención de data 15/01/2021: 

 

Esta Intervención informa que, segundo a Base 4ª de execución do Orzamento de 2021, 

para a imputación ao crédito do exercicio 2021 da Factura 200000051 de data 31/01/2020 de 

Eduardo Barreiro Páramo, con importe de 437,29€, existía crédito dispoñible no exercicio de 

procedencia no nivel de vinculación da aplicación orzamentaria 20/9201.214.  

 

Infórmase igualmente que existe consignación suficiente e axeitada na aplicación 

orzamentaria que se indica para atender a dito gasto: 

 

Aplicción Orzamentaria: 21/9201.214 

ADO: 92021/113” 

 

No punto segundo da Proposta de decreto: 

 

“Informe da unidade xestora relativo ao informe de Intervención de data 23 de decembro 

de 2020, sobre recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art.216.2 c) do TRLRFL. 
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En relación coas facturas seguintes: 

 

ACREEDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN 

EDUARDO 

BARREIRO 

PÁRAMO 

2000000051 31/01/20 437.29 9201.214 

SUMA  437,29  

 

Procede informar: 

 

Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 23 

de Decembro de 2020. 

 

Non obstante os motivos polos cales se realizaron as prestacións son os seguintes: 

 

Debido a que está en trámite un contrato para subministro de materiais para o mantemento 

e reparación de vehículos e maquinaria do Parque Móbil e Granxa Gaioso Castro, así como que os 

subministros e servizos eran urxentes para poder seguir traballando en boas condición, foi 

necesario validar a factura.. 

 

O período do aludido subministro foi decembro de 2019. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 437,29 euros(IVE incluído). 

 

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 

2021, 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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En base ao exposto proponse: 

 

O levantamento do reparo valorado pola Intervención Provincial en data 23 de decembro 

de 2020 e o aboamento da factura citadas anteriormente.” 

 

Consideracións 

 

Levantado o reparo, o recoñecemento das obrigas facturadas debería continuar a 

tramitación do procedemento correspondente segundo o 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 

empobrecemento do terceiro, que pretende a satisfación ou contraprestación recíproca, constando 

así 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 e as condicións nas que se desenvolven.  

 

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. 
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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 2021. 

 

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 2021, coas mesmas condicións económicas e prestacións que no último 

contrato. 

 

A competencia para a súa aprobación corresponderá á Xunta de Goberno dentro da 

Deputación Provincial 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 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 202 do 3 de setembro, 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. 

 

Así 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 
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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 2020, e xustificados por analoxía os requisitos 

fixados na Base 20 das BEO de aplicación, considerando a interdicción do enrequecimento inxusto, 

poderase tomar acordo pola Xunta de Goberno, de aprobación das prestacións executadas propias 

dun contrato administrativo de subministros, o recoñecemento das obrigas e o pagamento da 

seguinte factura, en virtude do principio do enriquecemento inxusto: 

 

ACREEDOR 
Nº DE 

FACTURA 

DATA DE 

EMISIÓN 

REXISTRO DE ENTRADA 
CONCEPTO IMPORTE 

DATA Nº 

EDUARDO 

BARREIRO 

PÁRAMO 

2000000051 31/01/2020 06/02/2020 2020RPE002465 

Subministro de material para a 

reparación para camión LU-

6934-O e mantemento de 

camión 1733-GTF 

GTM:2020/FAC_01/001168 

437,29€ 

 TOTAL 437,29€ 

 

Así mesmo, darase traslado deste acordo, ó Centro Xestor. 

 

(…).” 

 

Por canto antecede, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 

 

1º.- Aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de 

subministros, recoñecer as obrigas e o pagamento das seguintes facturas emitidas por Eduardo 

Barreiro Páramo por un importe total de 437,29 €: 

 

ACREEDOR 
Nº DE 

FACTURA 

DATA DE 

EMISIÓN 

REXISTRO DE ENTRADA 
CONCEPTO IMPORTE 

DATA Nº 

EDUARDO 

BARREIRO 

PÁRAMO 

2000000051 31/01/2020 06/02/2020 2020RPE002465 

Subministro de material para a 

reparación para camión LU-

6934-O e mantemento de 

camión 1733-GTF 

GTM:2020/FAC_01/001168 

437,29€ 

 TOTAL 437,29€ 

 

2º.- Dar traslado deste acordo á unidade xestora. 
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Este informe substitúe a calquera outro emitido con anterioridade.” 

 

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

anteriormente transcrita. 

 

Cuarto.- Recoñecemento da obriga e pago das facturas correspondentes a Repsol 

Butano S.A. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 26/01/2021, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, 

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

 

“(…) 

 

Antecedentes 

 

Trasladáronse dende a Intervención Provincial a este Servizo, facturas polos conceptos e 

importes que de seguido se detalla: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE CONCEPTO APLICACIÓN ADO 

0096048684 

GTM 

2020/FAC01/1857 

23/07/2020 2.042,42 
Subministración Gas Propano comercial 

no depósito fixo do CAM de Trabada 
2315.22102 92020/7361 

0085137523 

GTM 

2020/FAC01/1857 

16/06/2020 -72,89 
Subministración Gas Propano comercial 

no depósito fixo do CAM de Trabada 
2315.22102 92020/7361 

SUMA  1.969,53€    

 

Visto que consta: 

 

As propias facturas con Rexistro de Entrada de Facturas e con dilixencia do Servizo de 

Benestar Social e Igualdade de que as subministracións están verificadas, precisando o conforme 
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coa cantidade e o prezo, e á súa vez, conformadas as facturas polo Deputado Delegado da Área de 

de Promoción Económica e Social. 

 

Declaración responsable asinada en data 21/05/2020, polo representante Repsol Butano, 

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 asinada pola Técnico de Benestar Social e Igualdade, Lidia 

González Abelleira e a Xefa de Benestar Social e Igualdade, Silvia García López, xustificando o 

incumprimento do procedemento xurídico administrativo e a necesidade de realización das 

prestacións. 

 

Informe deste Servizo, de data 16/11/2020, en relación coa necesidade de realización das 

prestacións incluídas en ditas facturas, incluíndo a xustificación da mesma, por parte do órgano de 

contratación. 

 

Informes do Servizo de Contabilidade e Contas de data 04/08/2020, en relación coa 

existencia de saldo dispoñible no exercicio de procedencia.  

 

Resolución da Presidencia de data 22/12/2020 levantando o reparo de Intervención e os 

seus efectos suspensivos en relación coas facturas anteriormente relacionadas. 

 

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

ano 2020 con nota de reparo do art. 216.2c) do TRLRFL, de data 19/12/2020, reflíctense os 

seguintes antecedentes: 

 

No punto primeiro: 

 

“(…) 
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“Informe de Intervención 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do ano 2020, 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 que seguidamente se relaciona: 

 

Nº FACTURA DATA IMPORTE CONCEPTO APLICACIÓN ADO 

0096048684 

GTM 

2020/FAC01/1857 

23/07/2020 2.042,42 
Subministración Gas Propano comercial 

no depósito fixo do CAM de Trabada 
2315.22102 92020/7361 

0085137523 

GTM 

2020/FAC01/1857 

16/06/2020 -72,89 
Subministración Gas Propano comercial 

no depósito fixo do CAM de Trabada 
2315.22102 92020/7361 

SUMA  1.969,53€    

 

Logo de ver a factura debidamente conformada, e informe do Servizo de Benestar 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: 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 1.969,53 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. 
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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 216.2.c) do TRLRFL, con efectos 

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

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

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

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

e repetitivos de duración superior ao ano, 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 RD500/90 do 2 de abril, 

polo tanto incumprindo requisitos esenciais os efectos do artigo 216.2.c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou tramites 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 e 15 do Rd 424/2017, cando o órgano ao que afecte 

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

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

sustente o seu criterio. 

 

Resolta a discrepancia poderase continuar coa tramitación do expediente, deixando 

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

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

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

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo as consecuencias e 

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

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

procedemento de contratación, a aplicación do disposto na Disposición Adicional 28 da Lei 9/2017, 
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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 a 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 os reparos formulados.” 

 

No punto segundo da Proposta de decreto: 

 

“Informe da unidade xestora relativo ao informe de Intervención de data 18 de novembro 

de 2020, sobre recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art. 216.2 c) do TRLRFL. 

 

En relación coa factura seguinte: 

 

EMPRESA Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN 

REPSOL BUTANO, S.A. 

2020/FAC_01/001857 
00960348684 23/07/2020 2.042,42€ 2315.221002 

REPSOL BUTANO, S.A. 

2020/FAC_01/001857 
0085137523 16/06/2020 -78,89€ 2315.221002 

SUMA 1.969,53€  

 

Procede informar: 

 

Que tendo en conta o informe emitido polo servizo de Intervención do 18 de novembro de 

2020. 

 

Que os servizos prestados foron estritamente necesarios xa que: 

 

No Centro de Atención as persoas Maiores de Trabada é estritamente necesario dispoñer de 

gas propano a granel para dispoñer de calefacción, auga quente sanitaria e alimentación dalgunhas 

das maquinarias de cociña e lavandaría. 
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O 20 de xullo de 2020 comunicase dende o CAM de Trabada que o gas do depósito está a 

piques de esgotarse, sendo por tanto urxente e estritamente necesario solicitar un subministro de 

gas co obxecto de asegurar o continuo funcionamento das instalación do CAM de Trabada. 

 

En virtude ao citado CMP/2019/000261 nos CAM’s Trabada fóronse realizando varios 

enchidos, segundo as súas necesidades, ata esgotar os 2.095 Kg. Adxudicados para cada un dos 

Centros. Unha vez realizados os subministros e tendo en conta que o prezo unitario do propano a 

granel flutúa mes a mes, reflíctese a continuación o importe real do total dos subministros. 

 

No CAM de Trabada: 

 

Kg de gas propano realmente subministrados: 2.095 Kg 

Importe empregado no total do Subministro: 1.687,95€ + 354,47€ IVE = 2.042,42€ 

Por outra banda a empresa Repsol Butano, S.A., presentou unha liquidación anual (período 

comprendido entre xuño do 2019 e maio do 2020) no que se actualiza o desconto ofertado segundo 

os Kg realmente subministrados no CAM de Trabada no período antes citado. Dita factura 

(2020/FAC_01/001275) con Nº 0085137523 arroxa o seguinte importe: 

 

Base impoñible da liquidación: -60,24 € 

IVE da liquidación: -12,65 € 

TOTAL importe liquidación: -72,89 € 

 

Tendo en conta ambas facturas, proponse a regularización conxunta e polo tanto o importe 

a validar é:  

 

Base impoñible a validar: 1.627,71 € 

IVE a validar: 341,82 € 

Total importe a validar: 1.969,53 € 

 

Asemade, informar que esgotados os kg adxudicados para os depósitos de Trabada 

mediante o contrato menor anteriormente citado e, tendo en conta que o expediente de contratación 

de licitación para adxudicar o subministros de gas propano comercial e o mantemento dos 
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depósitos dos CAM´S de Trabada, Pol, A Fonsagrada, Castroverde e Pedrafita do Cebreiro 

iniciouse o 14/01/2020 e atópanse actualmente paralizados dada a situación declarada polo 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 (BOE núm. 67 do 14.03.2020), o cal paraliza 

os prazos administrativos, pero non se paralizan as necesidades dos Centros, polo que resulta un 

gasto estritamente necesario de realizar, aínda non tendo o procedemento de contratación realizado. 

Notar que intentouse tramitar un contrato menor, pero non se considerou oportuno. 

 

Que os servizos de enchido do depósito para o CAM de Trabada realizouse o 23 de xullo 

do 2020, do que se achega albarán de entrega do suministro. 

 

Que a cantidade a aboar por estes servizos á empresa ascende a 1.969,53€ (C/IVE). 

 

Que non procede a esixencia da garantía pola propia natureza das prestacións facturadas. 

 

Que este gasto foi estritamente necesario, xa que deixar de prestar tal subministro de gas 

propano a granel afectaría para dispoñer de calefacción, auga quente sanitaria e alimentación 

dalgunhas das maquinarias de cociña e lavandaría, sendo un servizo totalmente necesario no CAM 

de Trabada. 

 

A unidade administrativa, ao ser un gasto de imputación, actualmente 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 das obrigas facturadas debería continuar a 

tramitación do procedemento correspondente segundo o 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, 
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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 satisfación ou contraprestación recíproca, constando 

así 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 e as condicións nas que se desenvolven.  

 

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 2021. 

 

As 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 2021, coas mesmas condicións económicas e prestacións 

que no último contrato. 

 

A competencia para a súa aprobación corresponderá á Xunta de Goberno dentro da 

Deputación Provincial 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. 
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Dita atribución competencial, prodúcese considerando o carácter 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 202 de 3 de setembro de 2020, 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. 

 

Así 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 2020, e xustificados por analoxía os requisitos 

fixados na Base 20 das BEO de aplicación, considerando a interdicción do enrequecimento inxusto, 

poderase tomar acordo pola Xunta de Goberno, de aprobación das prestacións executadas propias 

dun contrato administrativo de subministros, o recoñecemento das obrigas e o pagamento das 

seguintes facturas, en virtude do principio do enriquecemento inxusto: 

 

EMPRESA Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN 

REPSOL BUTANO, S.A. 

2020/FAC_01/001857 
00960348684 23/07/2020 2.042,42€ 2315.221002 

REPSOL BUTANO, S.A. 

2020/FAC_01/001857 
0085137523 16/06/2020 -78,89€ 2315.221002 

SUMA 1.969,53€  



58 
 

 

Así mesmo, darase traslado deste acordo, ó Centro Xestor. 

 

Acordo: 

 

1º.- Aprobar as prestacións executadas, propias dun contrato administrativo de 

subministros, recoñecer as obrigas e o pagamento da seguinte factura emitida por Repsol Butano 

S.A., por un importe total de 1.969,53€. 

 

EMPRESA Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN 

REPSOL BUTANO, S.A. 

2020/FAC_01/001857 
00960348684 23/07/2020 2.042,42€ 2315.221002 

REPSOL BUTANO, S.A. 

2020/FAC_01/001857 
0085137523 16/06/2020 -78,89€ 2315.221002 

SUMA 1.969,53€  

 

2º.- Dar traslado deste acordo á unidade xestora. 

 

Este informe substitúe a calquera outro emitido con anterioridade.” 

 

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

anteriormente transcrita. 

 

Quinto.- Recoñecemento da obriga e pago das facturas correspondentes a Ignacio 

Docando Teijeiro e Comercial Cordero Fernández, S.L.. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe de data 26/01/2021, emitido polo Servizo de Contratación e Fomento, 

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

 

“(…) 

 

Antecedentes 
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Trasladáronse dende a Intervención Provincial a este Servizo, facturas polos conceptos e 

importes que de seguido se detallan: 

 

ACREEDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE CONCEPTO 

Ignacio Docando 

Teijeiro 
20/02215 31/10/2020 338,80€ 

Servizos de reparacións 

para a maquinaria da 

Granxa Gayoso Castro. 

2020/FAC_01/003097 

Ignacio Docando 

Teijeiro 
20/02214 31/10/2020 1.457,00€ 

Subministros de neumáticos para vehículos do 

Parque Móbil 

2020/FAC_01/003042 

Comercial Cordero 

Fernández, S.L. 
N-000160 29/02/2020 478,56€ 

Subministracións ao Parque Móbil, no mes de 

febrero de 2020, de líquidos para a limpeza de 

alquitrán dos camións e maquinaria. 

2020/FAC_01/000422 

SUMA  2.274,40€  

 

Visto que consta: 

 

As propias facturas relacionadas no punto anterior con dilixencia do Parque Móbil de que 

os servizos están prestados e as subministracións están verificadas, precisando o “conforme” coa 

cantidade e o prezo, e conformadas pola Presidencia. 

 

Declaración responsable (asinada en data 31/10/2020 polo representante de “Ignacio 

Docando Teijeiro”, en data 31/03/2020 polo representante de Comercial Cordero Fernández 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. 

 

Achégase informe do Adxunto ao Xefe do Parque Móbil relativa á prescripción da 

declaración responsable de Comercial Cordero Fernández, S.L. debido ao cese da actividade da 

empresa. 

 

Memorias Xustificativas do Adxunto ao Xefe do Parque Móbil, xustificando o 

incumprimento do procedemento xurídico administrativo e a necesidade de realización das 

prestacións. 
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Informes deste Servizo en relación coa necesidade de realización das prestacións incluídas 

en ditas facturas, incluíndo a xustificación da mesma, por parte do órgano de contratación. 

 

Resolución da Presidencia de data 20/01/2021 levantando o reparo de Intervención e os 

seus efectos suspensivos en relación coas facturas anteriormente relacionadas. 

 

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

ano 2020 con nota de reparo do art. 216.2c) do TRLRFL, de data 19/01/2021, reflíctense os 

seguintes antecedentes: 

 

No punto primeiro: 

 

Informe de Intervención de data 22/12/2020 no que se dí: 

 

Asunto: Recoñecemento de obrigas do ano 2020, con nota de reparo do artigo 216.2.c) do 

TRLRFL, por omisión de requisitos e trámites esenciais: 

 

O obxecto do presente informe refírese as facturas das empresas que seguidamente se 

relacionan: 

 
EMPRESA Nº FACTURA DATA IMPORTE CONCEPTO APLICACIÓN ADO 

Comercial 

Cordero 

Fernández, S.L. 

N-000160 29/02/2020 478,56€ 

Subministracións ao Parque 

Móbil, no mes de febreiro de 

2020, de líquidos para a limpeza 

de alquitrán dos camións e 

maquinaria. 2020/FAC_01/000422 

9201.22110 92020/3102 

Ignacio 

Docando 

Teijeiro 

20/02214 31/10/2020 1.457,00€ 

Subministros de neumáticos para 

vehiculos do Parque Móbil 

2020/FAC_01/003042 

9201.22111 92020/7979 

Ignacio 

Docando 

Teijeiro 

20/02215 31/10/2020 

280,00€+58,80€ 

IVE 

DEDUCIBLE 

Servizos de reparacions para a 

maquinaria da Granxa Gayoso 

Castro 2020/FAC_01/003097 

4120.213 92020/7980 

 SUMA 2.274,36€    

 

Logo de ver as facturas debidamente conformadas, e informe do 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. 
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A que subscribe, en exercicio da función de fiscalización do artigo 4.1.a) do R.D.128/2018, 

do 16 de marzo, polo que se regula o réxime Xurídico dos Funcionarios de Administración Local 

con habilitación de carácter nacional, emite o seguinte informe: 

 

Existe consignación adecuada e suficiente no vixente Orzamento Xeral na aplicación que 

se indica na relación anterior, polo importe total de 2.274,36 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 216.2.c) do TRLRFL, con efectos 

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

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

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

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

e repetitivos de duración superior ao ano, 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 RD500/90 do 2 de abril, 

polo tanto incumprindo requisitos esenciais os efectos do artigo 216.2.c) do TRLRFL, tal como 

recolle a base 36 de execución do orzamento 2020, considerando requisitos ou tramites 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 e 15 do Rd 424/2017, cando o órgano ao que afecte 

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

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

sustente o seu criterio. 

 

Resolta a discrepancia poderase continuar coa tramitación do expediente, deixando 

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

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

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

 

Infórmase, por recomendación do Consello de Contas, no relativo as consecuencias e 

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

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

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

de 8 de novembro, de contratos do sector público “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 a 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 os reparos formulados. 

 

Informe de Intervención de data 15/01/2021 no que se dí: 

 

En relación ás facturas que seguidamente se relacionan, correspondentes a adquisición de 

diversos subministros e servizos, reiteramos o informado por esta Intervención en data 22 de 

decembro de 2020, agás no referente á consignación, dado que non foron aprobadas as obrigas no 

ano 2020, polo que informamos que estas facturas consígananse con cargo ó exercicio 2021, 

segundo o detalle seguinte: 
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EMPRESA Nº FACTURA DATA APLICACIÓN IMPORTE ADO 

Ignacio Docando 

Teijeiro 
20/02214 31/10/2020 9201.22111 1.457,00€ 92021/101 

Ignacio Docando 

Teijeiro 
20/02215 31/10/2020 4120.213 

280,00€+58,80€ IVE 

DEDUCIBLE 
92021/103 

TOTAL    1.785,80€  

 

Informe de Intervención de data 15/01/2021 no que se dí: 

 

En relación ás facturas que seguidamente se relacionan, correspondentes a adquisición de 

diversos subministros e servizos, reiteramos o informado por esta Intervención en data 22 de 

decembro de 2020, agás no referente á consignación, dado que non foron aprobadas as obrigas no 

ano 2020, polo que informamos que estas facturas consígnanse con cargo ó exercicio 2021, 

segundo o detalle seguinte: 

 

EMPRESA Nº FACTURA DATA APLICACIÓN IMPORTE ADO 

Comercial Cordero 

Fernández, S.L. 
N-000160 29/02/2020 9201.22110 478,56€ 92021/114 

FINANZAUTO, S.A. 0090670647 24/04/2020 9201.213 64,72€ 92021/116 

FINANZAUTO, S.A. 0200014949 24/04/2020 9201.213 321,69€ 92021/117 

TOTAL    864,97€  

 

No punto segundo: 

 

“Informe da unidade xestora relativo ao informe de Intervención de data 22 de decembro, 

sobre o recoñecemento de obrigas con nota de reparo do art.216.2. c) do TRLRFL. 

 

En relación coas facturas seguintes: 

 

ACREEDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE APLICACIÓN 

Comercial Cordero Fernández, S.L. N-000160 29/02/2020 478,56€ 9201.22110 

Ignacio Docando Teijeiro 20/02214 31/10/2020 1.457,00€ 9201.22111 

Ignacio Docando Teijeiro 20/02215 31/10/2020 
280,00€+58,80€ 

IVE DEDUCIBLE 
4120.213 

 SUMA 2.274,36€  

 

Procede informar: 

 

Son certos os datos expresados no informe emitido pola Intervención Provincial de data 22 

de Decembro de 2020. 
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Non obstante os motivos polos cales se realizaron os subministros e servizos 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 e Granxa Gaioso Castro, e outro para 

reparación dos vehículos e maquinaria do Parque Móbil e Granxa Gaioso Castro en talleres, así 

como que os subministros e os servizos eran urxentes para poder seguir traballando en boas 

condición, foi necesario validar as facturas. 

 

O período do aludido subministro foi febreiro e outubro de 2020, así como o do servizo, 

outubro de 2020. 

 

A cantidade a aboar á empresa ascende a 2.274,36 euros(IVE incluído). 

 

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 

2021, 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. 

 

En base ao exposto proponse: 

 

O levantamento do reparo valorado pola Intervención Provincial en data 22 de decembro 

de 2020 e o aboamento das facturas citadas anteriormente.” 

 

Consideracións 
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Levantado o reparo, o recoñecemento das obrigas facturadas debería continuar a 

tramitación do procedemento correspondente segundo o 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 

empobrecemento do terceiro, que pretende a satisfación ou contraprestación recíproca, constando 

así 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 e as condicións nas que se desenvolven.  

 

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 2021. 

 

As 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 2021, coas mesmas condicións económicas e prestacións 

que no último contrato. 
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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 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 202 do 3 de setembro de 2020, 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. 

 

Así 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 aos gastos propostos, tratándose de gastos 

realizados no exercicio orzamentario de 2020, e xustificados por analoxía os requisitos fixados na 

Base 20 das BEO de aplicación, considerando a interdicción do enrequecimento inxusto, poderase 

tomar acordo pola Xunta de Goberno, de aprobación das prestacións executadas propias dun 
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contrato administrativo de subministros e servizos, o recoñecemento das obrigas e o pagamento das 

seguintes facturas, en virtude do principio do enriquecemento inxusto: 

 

ACREEDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE CONCEPTO 

Ignacio Docando 

Teijeiro 
20/02215 31/10/2020 338,80€ 

Servizos de reparacións 

para a maquinaria da 

Granxa Gayoso Castro. 

2020/FAC_01/003097 

Ignacio Docando 

Teijeiro 
20/02214 31/10/2020 1.457,00€ 

Subministros de neumáticos para vehículos do 

Parque Móbil 

2020/FAC_01/003042 

Comercial Cordero 

Fernández, S.L. 
N-000160 29/02/2020 478,56€ 

Subministracións ao Parque Móbil, no mes de 

febrero de 2020, de líquidos para a limpeza de 

alquitrán dos camións e maquinaria. 

2020/FAC_01/000422 

SUMA  2.274,40€  

 

Así mesmo, darase traslado deste acordo, ó Centro Xestor. 

 

(…).” 

 

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 e 

subministros, recoñecer as obrigas e o pagamento das seguintes facturas emitidas por Ignacio 

Docando Teijeiro e Comercial Cordero Fernández S.L., por un importe total de 2.274,40 €: 

 

ACREEDORES Nº FACTURA DATA IMPORTE CONCEPTO 

Ignacio Docando 

Teijeiro 
20/02215 31/10/2020 338,80€ 

Servizos de reparacións 

para a maquinaria da 

Granxa Gayoso Castro. 

2020/FAC_01/003097 

Ignacio Docando 

Teijeiro 
20/02214 31/10/2020 1.457,00€ 

Subministros de neumáticos para vehículos do 

Parque Móbil 

2020/FAC_01/003042 

Comercial Cordero 

Fernández, S.L. 
N-000160 29/02/2020 478,56€ 

Subministracións ao Parque Móbil, no mes de 

febrero de 2020, de líquidos para a limpeza de 

alquitrán dos camións e maquinaria. 

2020/FAC_01/000422 

SUMA  2.274,40€  

 

2º.- Dar traslado deste acordo á unidade xestora.” 

 

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

anteriormente transcrita. 
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7.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE PLANS DE SEGURIDADE E SAÚDE NO 

TRABALLO. 

 

Vistos os 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 Provincial, vistos os informes dos Servizos desta Deputación así como a 

proposta da Presidencia a Xunta de Goberno, por unanimidade acorda:  

 

1º.- Aprobar os Plans elaborados para a súa aplicación ás obras que se relacionan.  

 

2º.- Comunicar esta aprobación ós directores técnicos e contratistas, para o seu 

cumprimento durante a execución da obra.  

 

OBRAS CUXOS PLANS DE SEGURIDADE E SAÚDE SE APROBAN 

 

- Obra: Rehabilitación de firme LU-P-1106 “Castro de Rei (LU-P-1611)– Reigosa– Campo 

do Oso (LU-125)”, P.K. 16+900 a 20+450. 

Contratista: Construcciones Isidro Otero, SL  

 

- Obra: RIOTORTO-LOURENZÁ-TRABADA.-Rehabilitación de firme LU-P-5506 

“Augaxosa (LU-P-2801)- Trabada (LU-132)”, PK 0+220 a 4+140. 

Contratista: Construcciones Isidro Otero SL 

 

- Obra: BARREIROS.- Rehabilitación de firme LU-P-0610 “Enlace praias Altar-Reinante-

glorieta As Catedrais”, P.K. 3+400-5+400. 

Contratista: Construcciones Isidro Otero SL 

 

- Obra: BÓVEDA.- Rehabilitación de firme LU-P-0907 “Teilán (LU-611)-Límite 

municipal (LU-P-4204)”, P.K. 0+350 a 3+250.  

Contratista: Fevisa Vías y Obras SL 
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- Obra: MONFORTE DE LEMOS.- Rehabilitación de firme LU-P-3202 “Monforte- 

Currelos (LU-611), P.K. 4+000 a 6+800. 

Contratista: Fevisa Vías y Obras SL 

 

- Obra: Sistema de depuración clube náutico Ponte do Sil (Monforte de Lemos).  

Contratista: Carcana Monforte S.L. 

Coordinadora de seguridade e saúde: Ana Mullor Díez  

 

8.- PROPOSTA DE XUBILACIÓN FORZOSA, POR CUMPRIMENTO DA IDADE 

LEGAL ESTABLECIDA, DUN FUNCIONARIO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL. 

 

Logo de ver a proposta da Sra. Deputada da Área de Réxime Interior, Promoción do 

Territorio e Turismo, do seguinte teor: 

 

“Visto que D. Daniel José Rajal Fernández, Administrativo de Administración Xeral do 

Cadro de Persoal Funcionario, que ocupa o posto de Xefe Negociado I Coleccións Museo 

Provincial, cumpre os 65 anos de idade o día 5 de febreiro de 2021, que terá recoñecidos 37 anos, 1 

mes e 4 días de servizos prestados nesta Deputación provincial, o día 5 de febreiro de 2021, data 

previsible de xubilación forzosa e que acredita un período de cotización á Seguridade Social 

superior aos 37 anos e 3 meses.  

 

Tendo en conta que o citado funcionario non solicitou inicialmente a prolongación de 

permanencia no servizo activo. 

 

Consideracións de dereito 

 

O Artigo 2/2015 do 29 de abril do Emprego Público de Galicia establece: 

“1. A xubilación dos funcionarios poderá ser: 

a) Voluntaria, a solicitude do funcionario. 

b) Forzosa, ao cumprir a idade legalmente establecida. 
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[…]. 

3. A xubilación forzosa do persoal funcionario declararase de oficio ao cumprir a persoa a 

idade legalmente establecida 

(…)”. 

 

O artigo 67 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, preceptúa: 

 

“1. A xubilación dos funcionarios poderá ser: 

a) Voluntaria, a solicitude do funcionario. 

b) Forzosa, ao cumprir a idade legalmente establecida. 

[…]. 

3. A xubilación forzosa declararase de oficio ao cumprir o funcionario os sesenta e cinco 

anos de idade. 

(…)”. 

 

 Con independencia da idade de xubilación forzosa establecida no apartado 3, a idade da 

xubilación forzosa do persoal funcionario incluído no Réxime Xeral da Seguridade Social será, en 

todo caso, a que prevexa as normas reguladoras do dito réxime para el acceso á pensión de 

xubilación na súa modalidade contributiva sen coeficiente redutor por razón da idade.  

 

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: 

 

“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 

2021 
37 anos e 3 meses ou máis 65 anos. 

Menos de 37 anos e 3 meses 66 anos 
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[…].”. 

 

Á vista do sinalado e dos informes dos servizos e tendo en conta D. Daniel José Rajal 

Fernández terá acreditado, á data do 5 de febreiro de 2021, na que cumpre os 65 anos de idade, un 

período de cotización superior aos 37 anos e 3 meses e non tendo solicitada a prolongación no 

servizo, propoño á Xunta de Goberno que, en uso das atribucións que lle confire o artigo 59.4 do 

Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo de data 9 de marzo de 2011 (publicado 

no BOP núm. 056 do 10 de marzo de 2011), acorde: 

 

Declarar a xubilación forzosa, por cumprimento da idade legalmente establecida do 

funcionario provincial, D. Daniel José Rajal Fernández, con efectividade do día 5 de febreiro de 

2021, derradeiro día que presta servizos a esta Entidade.” 

 

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

anteriormente transcrita. 

 

9.- COMPARECENCIA NO RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

NÚM. 222/2020-P. 

 

Logo de ver a proposta do Director da Asesoría Xurídica, do seguinte teor: 

 

“En relación co oficio remitido polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº2 de Lugo 

polo que, entre outras cuestións, se reclama a esta entidade o expediente administrativo do recurso 

nº222/2020-P interposto por ADECON OBRAS Y SERVICIOS, S.L. fronte á resolución desta 

Administración de data 24 de setembro de 2020 ditada no expediente sancionador número 23/2019 

en materia de sanción administrativa, á Xunta de Goberno proponse a adopción dos seguintes 

acordos: 

 

1º.- A comparecencia desta entidade no recurso contencioso-administrativo referenciado. 

 

2º.- A remisión do expediente ao Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Lugo 

pola Unidade Administrativa encargada da súa elaboración. 
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3º.- O emprazamento de todos os que aparezan como interesados no procedemento, 

incluído á compañía aseguradora, se fora preciso.” 

 

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

anteriormente transcrita. 

 

10.- COMPARECENCIA NO RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

NÚM. 254/2020. 

 

Logo de ver a proposta do Director da Asesoría Xurídica, do seguinte teor: 

 

“En relación co oficio remitido polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº1 de Lugo, 

polo que, entre outras cuestións, se reclama a esta entidade, o expediente do recurso nº254/2020 

seguido a instancia da mercantil CLECE, S.A. fronte á “desestimación presunta, por silencio 

administrativo, de la reclamación administrativa presentada por mi mandante el pasado 21 de enero 

de 2020, por impago de facturas derivadas del contrato administrativo de servicio para realizar 

prestaciones en favor de personas mayores del Centro de Atención de Ribadeo, Lote-2 CAM 

Ribadeo, por importe de 48.103,13 euros, más los intereses de demora devengados, en expediente 

administrativo EXP0033SE18-ABO.”, á Xunta de Goberno proponse a adopción dos seguintes 

acordos: 

 

1º.- A comparecencia desta entidade no recurso contencioso-administrativo referenciado. 

 

2º.- A remisión do expediente ao Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 de Lugo 

pola unidade administrativa encargada da súa elaboración. 

 

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

incluído á compañía aseguradora se fora preciso.” 

 

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

anteriormente transcrita. 
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11.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA. 

 

Non se presentan. 

 

12.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS. 

 

Non se formulan polos señores deputados. 

 

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

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

 

 

 


