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ACTA XUNTA DE GOBERNO 

SESIÓN ORDINARIA DE DEZAOITO DE NOVEMBRO DE DOUS MIL VINTE E DOUS 

(ACTA NÚMERO 44) 

 

 

 

 

Presidente: 

D. José Tomé Roca 

 

Sres/as. Deputados/as: 

Dª. Tareixa Antía Ferreiro Tallón 

Dª. Mª. del Pilar García Porto 

D. Pablo Rivera Capón 

Dª. Mayra García Bermúdez 

D. Xosé María Arias Fernández 

D. José Luis Raposo Magdalena 

 

Secretario: 

D. José Antonio Mourelle Cillero 

 

Interventora: 

Dª. Rosa Abelleira Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No Salón de Comisións do Pazo 

Provincial, sendo as once horas e quince 

minutos do día dezaoito de novembro 

de dous mil vinte e dous, 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 Secretario D. José Antonio Mourelle Cillero, e asiste a Interventora dona Rosa 

Abelleira Fernández. 

 

Non asisten a señora deputada dona Mónica Freire Rancaño e o señor deputado don 

Roberto Fernández Rico. 

 

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

CELEBRADA O DÍA ONCE DE NOVEMBRO DE DOUS MIL VINTE E DOUS. 

 

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 

once de novembro de dous mil vinte e dous que foi distribuída entre os mesmos; e ao non 

presentarse ningunha emenda, foi aprobada por unanimidade dos asistentes. 

 

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

E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES E DE 

PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DO ALUGUEIRO DUNHA 

OFICINA MÓBIL SEN CONDUCTOR PARA A REALIZACIÓN DO SERVIZO DE 

DINAMIZACIÓN E ASESORAMENTO DA OFICINA DE REDE MÓBIL DE ACELERA 

PEME “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA-

FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU”. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia, do seguinte teor: 

 

“Aos efectos de aprobación do expediente de Contratación do alugueiro dunha oficina 

móbil sen conductor para a realización do servizo de dinamización e asesoramento da oficina de 

rede móbil de acelera peme. «Plan de recuperación, transformación e resiliencia - financiado pola 

Unión Europea – NextGenerationEU», consta no mesmo: 

 

1. Memoria xustificativa do contrato, con CSV: IV7A3WJDEFG5JGV34A5GCPY6AY. 
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2. Informe relativo á urxencia da contratación, con CSV: 

IV7AZXIDJNVNXT73SXXSMUKT7Y. 

3. Informe de consignación orzamentaria, con CSV: 

IV7A3SP5YFUJV7V57UYNCICGC4. 

4. Prego de prescricións técnicas, con CSV: IV7A3UA6HRJCSXMPU5QTLY7ECU. 

5. Prego de cláusulas administrativas particulares con CSV: 

IV7AECP6NZJIZLHOAQFMEBJSA4. 

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

conformado pola Secretaría Xeral, con CSV: IV7AECP4F5MMZGXKQM4TNYCSIM. 

7. Fiscalización limitada previa do expediente. 

 

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 a urxencia do expediente para a contratación do alugueiro dunha oficina 

móvil sen conductor para a realización do servizo de dinamización e asesoramento da oficina de 

rede móbil de Acelera Peme. Contrato financiado con fondos Europeos Next GenerationEU do 

Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Compoñente 13: Impulso á Pyme. Liña de 

investimento C13.I3 “Dixitalización e innovación”: Programa Acelera PYME 2.0 para contornas 

rurais polas razóns de interese público que se recollen no informe con CSV: 

IV7AZXIDJNVNXT73SXXSMUKT7Y. 

 

2º.- Aprobar a contratación do alugueiro dunha oficina móvil sen conductor para a 

realización do servizo de dinamización e asesoramento da oficina de rede móbil de Acelera Peme. 

Contrato financiado con fondos Europeos Next GenerationEU do Plan de Recuperación, 

Transformación e Resiliencia. 

 

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, así como o/s criterio/s que se recolle/n para a selección da mellor oferta e a satisfacción 

das necesidades que motivaron o contrato; tendo a súa motivación na satisfacción do mandato de 
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eficiencia no gasto público e incorporar á contratación administrativa o obxectivo do efecto 

transversal mediante a incorporación dos aspectos sociais como obrigas esenciais de execución. 

 

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

simplificado “sumario”, dado o importe da licitación, 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). 

 

5º.- Aprobar o gasto, segundo o orzamento base de licitación deste contrato, que ascende a 

28.600,00 €, ao que se aplicará un IVE do 21%, 6.006,00 €, o que fai un total de 34.606,00 €. O 

gasto financiase atendendo ao seguinte desglose: 

 

ANUALIDADE APLICACIÓN ORZAM. IMPORTE RC 

2022 4330.204 1.648,00 euros 22022/34759 e 35318 

2023 4330.204 19.774,80 euros 220229/607 

2024 4330.204 13.183,20 euros 220229/607 

TOTAL 34.606,00 € 

 

Existe consignación orzamentaria na aplicación 4330.204 por importe de 1.648,00 € 

(IVE engadido) do vixente orzamento xeral para a anualidade 2022. 

 

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

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

nos orzamentos das anualidades 2023 e 2024 as cantidades indicadas nas aplicacións sinaladas na 

táboa.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

http://www.contrataciondelestado.es/
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3.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN 

E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES E DE 

PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DO PATROCINIO 

PUBLICITARIO DEPORTIVO DE EQUIPOS (SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS) 

DE CATEGORÍAS ESTATAIS DE FÚTBOL E BALONCESTO, CO FIN DE 

PROMOCIONAR A MARCA “A DEPUTACIÓN DE LUGO CO DEPORTE”. LOTE 1: CB 

BREOGÁN SAD, DISCIPLINA: BALONCESTO. LOTE 2: CD LUGO SAD, DISCIPLINA: 

FÚTBOL. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia, do seguinte teor: 

 

“Aos efectos de aprobación do expediente de contratación do patrocinio publicitario 

deportivo de equipos (sociedades anónimas deportivas) de categorías estatais de fútbol e baloncesto 

co fin de promocionar a marca a Deputación de Lugo co deporte,consta no mesmo: 

 

1. Providencia de inicio do contrato, con CSV: IV7AECQD2B5Y5LGP4IGMIABWMM e 

CSV: IV7AECXOZYFIVPUZSHURCXXRJ4. 

2. Informes xustificativos da necesidade, con CSV: 

IV7AEC3INAGKWWZ6WQQROAIXB4 e CSV: IV7AECXOEF6C5HHJVT4MMP7O6U. 

3. Informes de xustificación de prezos, con CSV: IV7AECQDPFZ2R7MC6V7BMFQPMU 

e CSV: IV7AEGCKKBFNXCG2UHQNKUXWJY. 

4. Informe relativo á desagregación de prezos, con CSV: 

IV7AEGD6BTWDJSRJ2MXCGQ2PBY e CSV: IV7AECXONZBP3WXYQ55COUYCII. 

5. Informe relativo á insuficiencia de medios, con CSV: 

IV7AECTY34V2VZBCQBEXGVR7OI e CSV: IV7AEKCP3AU6X3UKSBNRCQPVI4. 

6. Informe relativo aos criterios de adxudicación, con CSV: 

IV7AECTD3VOMKSM6STUEONRAII. 

7. Informes de Intervención relativos á existencia e adecuación de crédito con CSV: 

IV7D7QP6DU7PTS436QFWGF7B4I, CSV: IV7C4CKYLPW5UVMP6AQXIXXWNY e CSV: 

IV7A3WR3JIJ5VCMMQZOXL5BHEM. 

8. Pregos de prescricións técnicas, con CSV: IV7AEIHTIEGSVCXLW3YXELSGOU e 

CSV: IV7AEIHTLAPC75PPCYIDAZ7HEQ. 
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9. Informe sobre a forma de pago e a garantía definitiva, con CSV: 

IV7AEIH5ZPUJJGMK2DYTOYQVMU. 

10. Prego de cláusulas administrativas particulares con CSV: 

IV7AEILDFQ7JZOFCY5GUCU7XMY. 

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

conformado pola Secretaria Xeral, con CSV: IV7AEIL233XYLRBJ6ZIR67SUMA. 

12. Fiscalización limitada previa. 

 

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

pola Xunta de Goberno, se adopten os seguintes acordos: 

 

1º.- Aprobar a contratación do Patrocinio publicitario deportivo de equipos (sociedades 

anónimas deportivas) de categorías estatais de fútbol e baloncesto co fin de promocionar a marca a 

Deputación de Lugo co deporte tempada 2022-2023. 

 

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

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

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

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

natureza da prestación, así como os criterios de adxudicación e de negociación, considerando a 

adecuación dos criterios 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. Incorpórase á contratación o 

obxectivo do efecto transversal mediante a incorporación de condicións especiais de execución e 

esixencia de cumprimento da normativa laboral. 

 

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

sen publicidade con varios criterios de negociación, de acordo co establecido nos artigos 116.4.a), 

131.2, 168 a) 2, e 170 da LCSP, nos termos do artigo 131 da citada lei, e con aplicación dos 

criterios que se detallan no PCAP para a determinación da mellor oferta e de acordo cos artigos 

145, 146 e 166.2 da LCSP (sobre aspectos han de ser obxecto de negociación). E, de conformidade 

co previsto na normativa, dispoñer a apertura do mesmo, mediante convite ao CB Breogán SAD e 
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ao Club Deportivo Lugo S.A.D. a través das direccións habilitadas na Plataforma de Contratos do 

Estado (www.contrataciondelestado.es), facultando ao Servizo de Contratación e Fomento para que 

curse convite aos licitadores. 

 

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

849.462,81 €, ao que se aplicará un IVE do 21%, 178.387,19 €, o que fai un total de 1.027.850,00 

€, atendendo ao seguinte desglose: 

 

Lote 1 CB Breogán SAD. Disciplina: baloncesto: 544.462,81 €, ao que se aplicará un IVE 

do 21%, 114.337,19 €, o que fai un total de 658.800,00 €. 

 

Lote 2: CD Lugo SAD. Disciplina: fútbol: 305.000,00 €, ao que se aplicará un IVE do 

21%, 64.050,00 €, o que fai un total de 369.050,00 €.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

4.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN 

DOS SERVIZOS TERMAIS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE 

ENVELLECEMENTO ACTIVO LUGOTERMAL 2022-2023. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia, do seguinte teor: 

 

“Vista a Acta da sesión da Mesa de Contratación, celebrada o 11 de novembro de 2022, na 

que se recollen os seguintes antecedentes e consideracións: 

 

Antecedentes: 

 

1. Programa de envellecemento activo LugoTermal aprobado pola Xunta de Goberno da 

Deputación de Lugo en sesión realizada o 16.09.2022. 

2. Proposta de inicio de expediente de contratación con CSV: 

IV7ASL322BH6JXZSSMPDM43C4Y. 

http://www.contrataciondelestado.es/
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3. Memoria xustificativa do contrato, con CSV: IV7ASL33NEVJUWXCAXVWPYDCGU. 

4. Prego de prescricións técnicas con CSV: IV7ASL2OLPX57ORC2QXGMNTQ4M. 

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

IV7AQOQ5GBZZYRE3WZEHCQSTJY. 

6. Prego de cláusulas administrativas particulares, con CSV: 

IV7A47SPHFBY5XP22N7UMPTHIE. 

7. Informe xurídico, conformado pola Secretaría Xeral, con CSV: 

IV7A47SDBYOC37G3TUMHORSTMI. 

8. Fiscalización limitada previa do expediente, con CSV: 

IV7A473OJMW2L3567TU44VISGE. 

9. Acordo de Xunta de Goberno do día 30 de setembro de 2022, polo que se aproba o 

expediente de contratación, os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas, o 

procedemento de adxudicación e o gasto proposto, con CSV: 

IV7A4MCJDTVIZ7OSCH6MM5JAPY. 

10. Invitacións realizadas con data 6 de outubro de 2022, a través da Plataforma de 

Contratación do Sector Público. 

 

11. Acta da Mesa de Contratación, reunida en acto público con data 14 de outubro de 2022, 

con CSV IV7A7UPSN46SJLNTQ75EOV7PD4, na que se recolle o seguinte: 

 

“Pola Presidencia dáse conta que, no Servizo de Contratación, con carácter previo á 

constitución da Mesa, de conformidade co texto único das instrucións de aplicación da Lei de 

Contratos do Sector Público, procedeuse á apertura dos sobres que conteñen a declaración de 

cumprimento de requisitos previos dos licitadores convidados a este procedemento e que 

presentaron oferta que, segundo os datos obrantes na plataforma de contratación do sector público, 

son os seguintes: 

 

LOTES 

LOTE 1 BALNEARIO Y TERMAS DE LUGO 

LOTE 2 BALNEARIO DE RIO PAMBRE 

LOTE 3 HOTEL BALNEARIO AUGAS SANTAS 
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Dada conta ao órgano de asistencia, a través da súa presidencia, de ditas actuacións previas, 

enterado este, e considerando que todas as empresas concorrentes presentaron dentro do prazo 

concedido a tales efectos as súas propostas, a Mesa de contratación acorda admitir as ofertas 

presentadas por todos os licitadores, procedendo acto seguido á cualificación dos sobres 

electrónicos, co seguinte resultado: Os Anexos I presentados polas empresas axústanse aos 

requisitos recollidos no PCAP. A Mesa de Contratación acorda admitir as propostas ao proceso de 

adxudicación e proceder á apertura do sobre electrónico relativo aos criterios de adxudicación 

avaliables de forma automática-Fase 1, resultando o que se indica a continuación.  

 

LOTES 

OFERTA 

ECONOMICA (IVE 

INCLUÍDO) 

CRITERIO 1 Técnicas con 

estancia 

CRITERIO 2 

Técnicas sen estancia 

CRITERIO 3 

Prazas sen estancia 

CRITERIO 4 

Toallas/albornoz 

LOTE 1 BALNEARIO Y 

TERMAS DE LUGO 

8.291,25 € (tipo de 

licitación) 
5 técnicas 10 técnicas Non oferta Albornoz 

LOTE 2 BALNEARIO DE 

RIO PAMBRE 

8.291,25 € (tipo de 

licitación) 
Non oferta Non oferta Non oferta Toallas 

LOTE 3 HOTEL 

BALNEARIO AUGAS 

SANTAS 

55.275,00 € (tipo de 

licitación) 
Non oferta Non oferta Non oferta Toallas 

 

Procédese a dar conta das puntuacións totais en aplicación das fórmulas matemáticas 

recollidas no cadro resumo do PCAP, correspondente ás proposicións presentadas polos licitadores 

nesta primeira fase do procedemento, co resultado seguinte: 

 

LOTES 

OFERTA 

ECONOMICA (IVE 

INCLUÍDO) 

CRITERIO 1 

Técnicas con 

estancia 

CRITERIO 2 

Técnicas sen 

estancia 

CRITERIO 3 

Prazas sen estancia 

CRITERIO 4 

Toallas/albornoz 
PUNTUACIÓN 

LOTE 1 BALNEARIO 

Y TERMAS DE 

LUGO 
0 4 8 0 10 22 puntos 

LOTE 2 BALNEARIO 

DE RIO PAMBRE 
0 0 0 0 10 10 puntos 

LOTE 3 HOTEL 

BALNEARIO 

AUGAS SANTAS 
0 0 0 0 10 10 puntos 

 

Visto canto antecede, a Mesa de contratación acorda, por unanimidade dos presentes, 

iniciar a Fase de Negociación (Fase 2), de acordo co previsto nas cláusulas 12 e 16 do PCAP, 

facultando ao Servizo de Contratación e Fomento para cursar o pertinente convite. O convite 

cursarase por medios electrónicos, á dirección que o contratista habilite a efectos de notificación 

preferentemente a través da plataforma de contratos do sector público. 
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Na rolda de negociación, o licitador deberá presenta a través da plataforma de contratos do 

sector público ou, de non ser posible, por sede electrónica da Deputación de Lugo no prazo 

máximo de tres días hábiles, a documentación obxecto de negociación”. 

 

12. Acta da mesa de contratación do día 17 de decembro de 2021, con CSV: 

IV7FGPCDFM6Y3XGN23QACUTQ4Q, na que se recolle o seguinte: 

 

“En primeiro lugar dáse conta aos asistentes do informe avaliador dos criterios sometidos a 

xuízo de valor, con CSV: IV7FGL27ZRZSURF56MPB4D3FA4, que forma parte do expediente, 

no que se avalían as ofertas. Debido ao pouco tempo que mediou entre a emisión do informe e a 

celebración da mesa de contratación, e tendo en conta a extensión do informe técnico, a mesa de 

contratación acorda adiar a valoración do informe técnico avaliador dos criterios sometidos a xuízo 

de valor e a apertura dos sobres C, co obxecto de completa lectura e estudo do informe, dando 

conta en acto público da dita decisión” 

 

13. Acta da mesa de contratación do día 21 de outubro de 2022, con CSV: 

IV7AYEII3I4CIXMYYYIVMXTXGA, na que se recolle o seguinte: 

 

A Mesa procedeu á apertura dos sobres electrónicos que conteñen os criterios avaliables 

automaticamente desta segunda fase do procedemento negociado (Anexo II bis): 

 

LOTES 

CRITERIO Nº 1: DESCONTOS NAS TARIFAS 

OFICIAIS DO ESTABLECEMENTO TERMAL 

ÁS PERSOAS USUARIAS POR SERVIZOS OU 

PRESTACIÓNS COMPLEMENTARIAS. 

CRITERIO Nº 2: % DE DESCONTO NAS ESTANCIAS E 

PRESTACIÓNS EN RELACIÓN COAS TARIFAS 

OFICIAIS DO ESTABLECEMENTO TERMAL 

LOTE 1 BALNEARIO Y TERMAS DE LUGO 10% 20% 

LOTE 2 BALNEARIO DE RIO PAMBRE 10% 10% 

LOTE 3 HOTEL BALNEARIO AUGAS SANTAS 0% 0% 

 

Procédese a dar conta das puntuacións totais en aplicación das fórmulas matemáticas 

recollidas no cadro resumo do PCAP, correspondente ás proposicións presentadas polos licitadores 

nesta segunda fase do procedemento, co resultado seguinte: 
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LOTES 

CRITERIO Nº 1: DESCONTOS NAS TARIFAS 

OFICIAIS DO ESTABLECEMENTO TERMAL 

ÁS PERSOAS USUARIAS POR SERVIZOS OU 

PRESTACIÓNS COMPLEMENTARIAS. 

% DE DESCONTO NAS ESTANCIAS E PRESTACIÓNS 

EN RELACIÓN COAS TARIFAS OFICIAIS DO 

ESTABLECEMENTO TERMAL 

LOTE 1 BALNEARIO Y TERMAS DE LUGO 4 puntos 8 puntos 

LOTE 2 BALNEARIO DE RIO PAMBRE 4 puntos 4 puntos 

LOTE 3 HOTEL BALNEARIO AUGAS SANTAS 0 puntos 0 puntos 

 

A puntuación total é de: 

 

LOTES PUNTUACIÓN FASE 1 PUNTUACIÓN FASE 2 PUNTUACIÓN TOTAL 

LOTE 1 BALNEARIO Y TERMAS DE LUGO 22 puntos 12 puntos 34 puntos 

LOTE 2 BALNEARIO DE RIO PAMBRE 10 puntos 8 puntos 18 puntos 

LOTE 3 HOTEL BALNEARIO AUGAS 

SANTAS 
10 puntos 0 puntos 10 puntos 

 

Visto canto antecede, a Mesa de Contratación acordou, por unanimidade, elevar ao órgano 

de contratación o seguinte acordo: 

 

1º.- Outorgar ás licitadoras admitidas as seguintes puntuacións e clasificalos atendendo ao 

seguinte orde de importancia e ponderación: 

 

ORDE LOTES PUNTUACIÓN TOTAL 

1 LOTE 1 BALNEARIO Y TERMAS DE LUGO 34 puntos 

 

ORDE LOTES PUNTUACIÓN 

1 LOTE 2 BALNEARIO DE RIO PAMBRE 18 puntos 

 

ORDE LOTES PUNTUACIÓN TOTAL 

1 LOTE 3 HOTEL BALNEARIO AUGAS SANTAS 10 puntos 

 

2º.- Requirir ás empresas que se relacionan a continuación, para que, dentro do prazo de 

dez días hábiles, presente a través da Plataforma de Contratación do Sector Público, 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 -sempre que non se tivese aportado con anterioridade ou non 

conste no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado (rolece) nin no 

Rexistro Xeral de Contratistas de Galicia- e acredite a efectiva disposición dos medios que se tivese 

comprometido a adscribir á execución do contrato e aconstitución da garantía definitiva polos 

importes que se relacionan acto seguido, significándolle que de conformidade co establecido no 

artigo 150.2 da LCSP, de non cumprimentarse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, 
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entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose a esixir o importe do 3 por cento do 

presuposto base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade. 

 

LOTES PREZO DE ADXUDICACIÓN (IVE excluído) IMPORTE DA GARANTÍA 

LOTE 1 BALNEARIO Y TERMAS DE LUGO 7.537,50 € 376,88 € 

LOTE 2 BALNEARIO DE RIO PAMBRE 7.537,50 € 376,88 € 

LOTE 3 HOTEL BALNEARIO AUGAS SANTAS 50.250,00 € 2.512,50 € 

 

Contra o presente acto, por tratarse dun acto de trámite non contemplado no artigo 112.1 da 

lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 

Públicas, non cabe recurso algún, podendo o interesado manifestar a súa oposición para ser 

considerada na resolución que poña fin ao procedemento. 

 

A Mesa de contratación faculta ao Servizo de Contratación para recabar todos os informes, 

certificados e bastanteos que sexan necesarios para a adxudicación.” 

 

14. Resolución da Presidencia do día 26 de outubro de 2022, con CSV: 

IV7AZSC7NX7SV3PMDXVFOEROEM, pola que se acepta a proposta da mesa de contratación, 

se clasifica aos licitadores, e se insta ó requirimento da documentación á que se refire o artigo 150 

da LCSP aos mellor clasificados para cada lote. 

15. Consta no expediente requirimento de documentación administrativa, cursado polo 

Servizo de Contratación e Fomento a través da Plataforma de Contratación do Sector Público o día 

27 de outubro de 2022. 

16. Documentación administrativa presentada a través da Plataforma de Contratación do 

Sector Público. 

 

Reunida a Mesa de contratación o día de hoxe, 11 de novembro de 2022, aos efectos de 

examinar a documentación do artigo 150 da LCSP, infórmase que as licitadoras propostas como 

adxudicatarias presentaron, a través da Plataforma de Contratos do Sector Público, en prazo, a 

documentación requirida pola Mesa na sesión precedente: 

 

Tendo en conta que aos membros da mesa, de forma previa a celebración da mesma, se lles 

da acceso ao expediente electrónico aos efectos de poder consultar toda a documentación que o 

integra; ao non facer observación ningunha neste senso enténdese que a documentación presentada 

é correcta. 
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A Mesa de Contratación, vista a documentación presentada, por unanimidade dos seus 

membros, acorda propoñer que, pola Xunta de Goberno, previa fiscalización, se adopte o seguinte 

acordo: 

 

1º.- Adxudicar os lotes 1, 2 e 3 da contratación do servizos termais para o desenvolvemento 

do programa de envellecemento activo Lugotermal 2022-2023, expediente 2022/CON_02/000070, 

nos seguintes termos: 

 

LOTES 

OFERTA 

ECONOMICA 

(IVE 

INCLUÍDO) 

CRITERIO 

1:técnicas con 

estancia 

CRITERIO 

2:técnicas sen 

estancia 

CRITERIO 

3:prazas sen 

estancia 

CRITERIO 

4:toallas/ 

albornoz 

CRITERIO 1: descontos 

nas tarifas oficiais do 

establecemento termal ás 

persoas usuarias por 

servizos ou prestacións 

complementarias. 

CRITERIO 2: % de 

desconto nas estancias e 

prestacións en relación 

coas tarifas oficiais do 

establecemento termal 

LOTE 1 

BALNEARIO Y 

TERMAS DE 

LUGO 

8.291,25 € 

(tipo de 

licitación) 

5 técnicas 10 técnicas Non oferta Albornoz 10% 20% 

LOTE 2 

BALNEARIO DE 

RIO PAMBRE 

8.291,25 € 

(tipo de 

licitación) 

Non oferta Non oferta Non oferta Toallas 10% 10% 

LOTE 3 HOTEL 

BALNEARIO 

AUGAS SANTAS 

55.275,00 € 

(tipo de 

licitación) 

Non oferta Non oferta Non oferta Toallas 0% 0% 

 

2º.- Dar traslado da presente proposta de acordo ao departamento de Intervención para que 

proceda á fiscalización previa da adxudicación aos efectos oportunos. 

 

Vista a fiscalización previa de conformidade, proponse que pola Xunta de Goberno, se 

adopte o seguinte acordo: 

 

1º.- Adxudicar os lotes 1, 2 e 3 da contratación dos servizos termais para o 

desenvolvemento do programa de envellecemento activo Lugotermal 2022-2023, expediente 

2022/CON_02/000070, por un importe total de 65.325,00 €, aos que se engadirá o IVE (10%) de 

6.532,50 €, o que fai un total de 71.857,50 €, e nos seguintes termos: 

 

LOTES 

OFERTA 

ECONOMICA 

(IVE 

INCLUÍDO) 

CRITERIO 

1:técnicas con 

estancia 

CRITERIO 

2:técnicas sen 

estancia 

CRITERIO 

3:prazas sen 

estancia 

CRITERIO 

4:toallas/ 

albornoz 

CRITERIO 1: descontos 

nas tarifas oficiais do 

establecemento termal ás 

persoas usuarias por 

servizos ou prestacións 

complementarias. 

CRITERIO 2: % de 

desconto nas estancias e 

prestacións en relación 

coas tarifas oficiais do 

establecemento termal 

LOTE 1 

BALNEARIO Y 

TERMAS DE 

LUGO 

8.291,25 € 

(tipo de 

licitación) 

5 técnicas 10 técnicas Non oferta Albornoz 10% 20% 

LOTE 2 

BALNEARIO DE 

RIO PAMBRE 

8.291,25 € 

(tipo de 

licitación) 

Non oferta Non oferta Non oferta Toallas 10% 10% 

LOTE 3 HOTEL 

BALNEARIO 

AUGAS SANTAS 

55.275,00 € 

(tipo de 

licitación) 

Non oferta Non oferta Non oferta Toallas 0% 0% 
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2º.- A distribución por anualidades, conforme a proposta do Servizo de Benestar Social e 

Igualdade, é a seguinte: 

 

LOTES 
PRAZAS CON 

ESTANCIA 2022 
ANUALIDADE 2022 

PRAZAS CON 

ESTANCIA 2023 
ANUALIDADE 2023 TOTAL 

LOTE 1 BALNEARIO Y 

TERMAS DE LUGO 
20 2.211,00 € 55 6.080,25 € 8.291,25 € 

LOTE 2 BALNEARIO DE RIO 

PAMBRE 
20 2.211,00 € 55 6.080,25 € 8.291,25 € 

LOTE 3 HOTEL BALNEARIO 

AUGAS SANTAS 
200 22.110,00 € 300 33.165,00 € 55.275,00 € 

TOTAL 240 26.532,00 € 410 45.325,50 € 71.857,50 € 

 

Existe consignación na aplicación orzamentaria 2314.22799, do orzamento de gastos do 

2022, pola cantidade de 26.532,00 € para a anualidade 2022. 

 

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 2023 a cantidade indicada, na aplicación sinalada. 

 

3º.- A duración do contrato será desde o día seguinte a sinatura da acta de inicio ou no seu 

defecto unha vez formalizado o contrato; salvo circunstancias excepcionais non previstas, en 

aplicación do artigo 153 da LCSP (data estimada 1.12.2022) ata o 30.06.2023, sen previsión de 

prórroga. 

 

4º.- Son condicións especiais ás que se lles atribúe o carácter de obrigas contractuais 

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

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

 

5º.- Publicar no sitio web 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 da LCSP. 

 

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

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

sinale, unha vez notificado o acordo aos interesados. Na data da sinatura dixital.” 

 

http://www.deputacionlugo.org/
http://www.contrataciondelestado.es/
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A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

5.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN NÚMERO 6 DO 

CONTRATO BASEADO PARA A SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA 

PARA A DEPUTACIÓN DE LUGO A TRAVÉS DO ACORDO MARCO DA CENTRAL DE 

CONTRATACIÓN DA FEMP PARA A SUBMINISTRACIÓN DE ELECTRICIDADE EN 

ALTA E BAIXA TENSIÓN. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia, do seguinte teor: 

 

“Visto o informe do Responsable do Contrato de referencia e visto o informe xurídico, do 

seguinte tenor literal: 

 

“Antecedentes. 

 

Primeiro.- Na sesión ordinaria do Pleno da Deputación de Lugo celebrado o 26 de 

novembro de 2019, esta Deputación Provincial adoptou entre outros acordos, adherirse á Central de 

Contratación da FEMP a fin de poder contratar as obras, servizos e subministracións que oferte, de 

conformidade ás condicións e prezos que se fixen nos correspondentes contratos ou acordos marco 

que se subscriban entre dita Central e as empresas adxudicatarias dos mesmos. 

 

Segundo.- A FEMP, a través da súa Central de Contratación licitou en beneficio dos seus 

asociados o Acordo Marco para a subministración de electricidade en alta e baixa tensión con 

varios adxudicatarios e distribuído por lotes xeográficos, en base a uns Pregos de Cláusulas 

Administrativas Particulares (PCA) e uns Pregos de Prescricións Técnicas ( PPT). Dito Acordo 

Marco adxudicouse para os Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 a Iberdrola Clientes, S.A.U, Endesa Enerxía, 

S.A.U. e Gas Natural Comercializadora, S.A. con data de 21 de maio de 2019, formalizándose o 

Acordo Marco o 17 de xuño de 2019. O lote que corresponde a esta entidade é o lote 1: Galicia, 

Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja e Castilla y León. 

En dita licitación, a FEMP tivo en conta todos os requisitos e procedementos esixibles á 

contratación das Administracións Públicas. 
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Terceiro.- Mediante acordo da Xunta de Goberno da Deputación de Lugo de data 26 de 

Xuño do 2020, procedeuse a adxudicación do contrato baseado para a Subministración de Enerxía 

Eléctrica para a Deputación de Lugo a través do Acordo Marco da Central de Contratación da 

FEMP para a Subministración de Electricidade en Alta e Baixa Tensión a favor da empresa Gas 

Natural Comercializadora, S.A. con NIF A61797536. (EXP2020/CON_01/000013). 

En virtude de dito acordo, a empresa adxudicataria comprometeuse a subministrar Enerxía 

Eléctrica nas dependencias da Deputación de Lugo, ata un importe máximo de 448.288,61 euros, 

aos que hai que engadir 94.140,61 euros en concepto de IVE (21%), o que fai un total de 

542.429,22 euros. 

A duración do mencionado contrato Baseado era de un ano, contemplándose a posibilidade 

de celebrar prórrogas. Poderán celebrarse ata un máximo de tres prórrogas, sendo a duración de 

cada unha delas de un ano, sen que a duración total do contrato, incluídas as prórrogas exceda de 4 

anos. 

 

Cuarto.- En data 24.06.2021, e mediante resolución da presidencia da Deputación de Lugo, 

aprobouse a primeira prórroga do contrato baseado para a Subministración de Enerxía Eléctrica 

para a Deputación de Lugo a través do Acordo Marco da Central de Contratación da FEMP para a 

Subministración de Electricidade en Alta e Baixa Tensión (EXP2020/CON_01/000013), por 

período de un ano. 

 

Quinto.- O contrato baseado para a Subministración de Enerxía Eléctrica para a Deputación 

de Lugo a través do Acordo Marco da Central de Contratación da FEMP para a Subministración de 

Electricidade en Alta e Baixa Tensión, foi obxecto de 5 modificacións de conformidade co previsto 

nos pregos reitores de dito Acordo Marco. A última modificación deste contrato baseado aprobouse 

na sesión da Xunta de Goberno da Deputación de Lugo celebrada o 18 de marzo do 2022, na que se 

adoptou o seguinte acordo: 

“1. Aprobar, en virtude da solicitude realizada polo servizo de Benestar Social e do informe 

do responsable do contrato, a modificación número 5 do contrato baseado para a Subministración 

de Enerxía Eléctrica para a Deputación de Lugo a través do Acordo Marco da Central de 

Contratación da FEMP para a Subministración de Electricidade en alta e baixa tensión 

(EXP2020/CON_01/000013), cun incremento do prezo de adxudicación de 14.520,89 €, aos que 
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haberá que engadir 3.049,39 € en concepto de IVE (21%), o que fai un total de 17.570,28 € (IVE 

engadido), mantendo inalteradas o resto das condicións da prestación. 

Os datos técnicos da subministración a incluír no contrato contrato baseado descrito no 

parágrafo anterior son os seguintes: 

 

SUBMINISTRACIÓN ECUPS DIRECCIÓN POTENCIA TARIFA 

RESIDENCIA DE NAVIA DE SUARNA 

CUPS: ES0022000001318110TJ1P 

AVD GALICIA, 0140 AS IL O - LUGO, NAVIA DE SUARNA, A 

PROBA NAVIA -STA.M.MADANELA- (27650) 

P1: 43,647KW 

P2: 43,647KW 

P3; 43,647KW 

3.0TD 

 

O gasto anual estimado para esta subministración e ao que ascenderá a modificación 

número 5 do contrato baseado é o seguinte:  

 

SUBMINISTRACIÓN E CUPS  IMPORTE TOTAL SEN IVE IVE IMPORTE TOTAL (IVE ENGADIDO) 

RESIDENCIA DE NAVIA DE SUARNA 

CUPS: ES0022000001318110TJ1P 
14.520.89 3.049,39 17.570,28 

 

O importe do gasto para esta subministración foi calculado en base a uns consumos 

estimados, xa que a día de hoxe resulta imposible saber cales serán os consumos reais. Por tal 

motivo, ao non estar definida con exactitude a contía total do contrato ao tempo da celebración do 

mesmo, por estar en función das necesidades da Administración contratante, a Deputación 

Provincial de Lugo non está obrigada a esgotar a totalidade do orzamento máximo, quedando 

limitado o gasto real ao que resulte dos prezos ofertados polo adxudicatario e aos consumos 

realmente realizados. 

A data estimada prevista para o inicio desta subministración a través do contrato eléctrico 

da Deputación de Lugo é o 14 de abril de 2022, data que poderá variar en función dos traballos 

tanto técnicos coma administrativos que é preciso realizar. Considerando o anterior, a estimación 

do gasto previsto para esta subministración desde a data na que se inicie ata a data na que finalice a 

prórroga vixente do contrato baseado é a seguinte: 

 

SUBMINISTRACIÓN E CUPS  IMPORTE TOTAL SEN IVE IVE IMPORTE TOTAL(IVE ENGADIDO) 

RESIDENCIA DE NAVIA DE SUARNA 

CUPS: ES0022000001318110TJ1P 
4.840,28 1.016,46 5.856,74 

 

2. Adxudicar este modificado número 5 á empresa adxudicataria do contrato baseado, Gas 

Natural Comercializadora, S.A., con NIF A61797536, que prestou a súa conformidade ao mesmo, 

cun prezo resultante de 499.851,28 €, aos que haberá que engadir 104.968,78 € en concepto de IVE 
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(21%), o que fai un total de 604.820,06 € (IVE engadido), o que supón un incremento dun 3,24 % 

sobre o prezo inicial do contrato baseado, que sumado aos catro anteriores incrementos realizados 

que eran dun 8,27 %, fai que as modificacións totais do contrato supoñan un incremento dun 11,51 

% sobre o prezo inicial do contrato. 

A adxudicataria ademais deberá ter en conta que na cláusula 21.3 do mencionado PCA se 

indica que este novo punto de subministración ordinario pasará a formar parte do contrato baseado 

cos prezos e contidos que nel se establecen.  

En virtude da resolución da Presidencia do 24 de Xuño de 2021 os prezos unitarios que 

rexerán nesta nova subministración incluída no modificado número 5, resúmense na seguinte táboa:  

 

PREZO UNITARIO OFERTADO POLO ADXUDICATARIO 

OFERTA GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. TEi (€/kWh) 

 

 

O prazo de duración do contrato baseado non experimenta variación. O prazo inicial era 

dun ano, contado a partir do 26 de Xullo de 2020, prazo que foi prorrogado por un ano máis en 

virtude da resolución de Presidencia do 24 de Xuño de 2021.” 

 

Sexto.- En data 23.06.2022, e mediante resolución da presidencia da Deputación de Lugo, 

aprobouse a segunda prórroga do contrato baseado para a Subministración de Enerxía Eléctrica 

para a Deputación de Lugo a través do Acordo Marco da Central de Contratación da FEMP para a 

Subministración de Electricidade en Alta e Baixa Tensión (EXP2020/CON_01/000013), nos 

seguintes termos: 

“1. Aprobar a prórroga número 2 do Contrato Baseado para a Subministración de Enerxía 

Eléctrica para a Deputación de Lugo a través do acordo marco da Central de Contratación da 

FEMP para a subministración de electricidade en alta e baixa tensión-NÚM. de expediente 
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EXP2020/CON_01/000013, a favor da adxudicataria Gas Natural Comercializadora, S.A con NIF 

A61797536, nos seguintes termos: 

A prórroga terá unha duración de un ano (dende o día 27 de xullo do 2022 ata o 26 de xullo 

do 2023), mantendo inalteradas, durante a prórroga, as condicións e obrigas contractuais tal e como 

se establece no PCA, a excepción da revisión de prezos prevista no mesmo. 

Con respecto á subministración Eventual do Mercado de Nadal, en virtude do e-mail 

enviado polo CENTRAD o 30 de maio de 2022, as datas nas cales se prestará esta subministración 

eventual serán dende o día 22 de decembro de 2022 ata o 5 de xaneiro de 2023 (ambos incluídos) 

O importe da prórroga ascende á cantidade de 499.851,28 €, aos que haberá que engadir 

104.968,78 € en concepto de IVE (21%), o que fai un total de 604.820,06 € (IVE engadido), de 

acordo co seguinte detalle: 

 

SUBMINISTRACIÓN 
IMPORTE TOTAL (IVE 

INCLUÍDO) 

IMPORTE ANUALIDADE 2022 

(IVE INCLUÍDO) 

IMPORTE ANUALIDADE 2023 

(IVE INCLUÍDO) 

ES0022000007659481BP1P 
696,76 € 348,38 € 348,38 € 

CLUB NÁUTICO BELESAR PRESA 

ES0033770095770001MF0F 
750,00 € 375,00 € 375,00 € 

APIARIO GRANJA (COLMENAR) 

ES0033770091375002WD0F 
6.913,70 € 3.456,85 € 3.456,85 € 

ESCUELA DE PIRAGÜISMO 

ES0022000007969343MZ1P 
2.832,88 € 1.416,44 € 1.416,44 € 

CLUB NÁUTICO PORTOMARÍN 

ES0033770593651001AF0F 
262,76 € 131,38 € 131,38 € 

ALUMBRADO PÚBLICO PENOUCOS 

ES0033770548328001DW0F 
204,60 € 102,30 € 102,30 € 

ESCOLA TALLER VILANOVA 

ES0033770594094001JG1P 
222,78 € 111,39 € 111,39 € 

ALUMBRADO PÚBLICO CHANCA 

ES0022000007915396YW1P 
4.142,50 € 2.071,25 € 2.071,25 € 

CLUB NÁUTICO BELESAR PUEBLO 

ES0033770065431001ZP0F 
11.327,64 € 5.663,82 € 5.663,82 € 

MUSEO DEL MAR 

ES0033770085658001KA0F 
806,14 € 403,07 € 403,07 € 

ALUMBRADO PÚBLICO FERVEDOIRA 

ES0022000004984646WG1P 
17.816,28 € 8.908,14 € 8.908,14 € 

MUSEO SAN PAIO DE NARLA 

ES0022000004899957TR1P 
4.903,90 € 2.451,95 € 2.451,95 € 

MUSEO PAZO DE TOR 

ES0033770092789001RZ0F 
8.745,90 € 4.372,95 € 4.372,95 € 

ANTIGÜO HOTEL MIÑO. TOLDA 

ES0033770082626001PR0F 
18.235,58 € 9.117,79 € 9.117,79 € 

PARQUE MÓVIL 

ES0033770084995001ZR0F 
13.211,30 € 6.605,65 € 6.605,65 € 

CENTRAD 

ES0033770588633001FD0F 
5.578,02 € 2.789,01 € 2.789,01 € 

MUSEO DE LA CESTERÍA 

ES0033770068343001PR0F 
3.800,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 

ESTACIÓN BOMBEO 

ES0033770092271013CD0F 
4.332,44 € 2.166,22 € 2.166,22 € 

DEPENDENCIAS PLAZA DE SANTO DOMINGO 

ES0033770092634001RB0F 
41.169,88 € 20.584,94 € 20.584,94 € 

MUSEO PROVINCIAL 

ES0022000008388536SD1P 
2.833,12 € 1.416,56 € 1.416,56 € 

ESCUELA DE CAZA Y PESCA TOR 
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SUBMINISTRACIÓN 
IMPORTE TOTAL (IVE 

INCLUÍDO) 
IMPORTE ANUALIDADE 2022 

(IVE INCLUÍDO) 
IMPORTE ANUALIDADE 2023 

(IVE INCLUÍDO) 

ES0033620000028907KZ0F 
17.570,28 € 8.785,14 € 8.785,14 € 

RESIDENCIA DE POL 

ES0033620000022982VT0F 
20.067,10 € 10.033,55 € 10.033,55 € 

RESIDENCIA DE TRABADA 

ES0033620000022372JB0F 
12.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

RESIDENCIA DE A FONSAGRADA 

ES0022000009092527XQ1P 
17.570,28 € 8.785,14 € 8.785,14 € 

RESIDENCIA DE CASTROVERDE 

ES0022000009049519AH1P 
17.570,28 € 8.785,14 € 8.785,14 € 

RESIDENCIA DE PEDRAFITA 

ES0022000007670638JX1P 
4.690,66 € 2.345,33 € 2.345,33 € 

CLUB NÁUTICO AUGAS MESTAS 

ES0022000007983705DR1P 
4.210,68 € 2.105,34 € 2.105,34 € 

CLUB NÁUTICO DOADE 

ES0033770519015001YL0F 
11.697,06 € 5.848,53 € 5.848,53 € 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN TERRAS DO MIÑO 

ES0022000008881399PM1P 
16.006,88 € 8.003,44 € 8.003,44 € 

MAZO DE SANTA COMBA 

ES0033770092263001VR0F 
34.301,02 € 17.150,51 € 17.150,51 € 

ESCOLA DE IMAXE E SON 

ES0033620000009027PY0F 
101.070,51 € 50.535,26 € 50.535,26 € 

GRANJA (CENTRO DE RECRÍA) 

ES0033770091779001HJ0F 
54.903,96 € 27.451,98 € 27.451,98 € 

PALACIO PROVINCIAL SAN MARCOS 

ES0033770082361001DF0F 
53.535,44 € 26.767,72 € 26.767,72 € 

PAZO DOS DEPORTES 

ES0033770088830001AG0F 
28.448,89 € 14.224,45 € 14.224,45 € 

HOGAR DE SANTA MARÍA 

PDTE ASIGNACIÓN CUPS 
2.420,00 € 1.210,00 € 1.210,00 € 

MERCADO DE NADAL 

ES0033770060787001HFOF 
4.235,00 € 2.117,50 € 2.117,50 € 

TALLER DA PEDRA DE BEGONTE 

ES0022000001308292XQ1P 
3.025,00 € 1.512,50 € 1.512,50 € 

RESIDENCIA RIBAS DE SIL 

 ES0022000001318110TJ1P 
17.570,28 € 8.785,14 € 8.785,14 € 

RESIDENCIA NAVIA DE SUARNA 

ES0033620000048359QP0F 
17.570,28 € 8.785,14 € 8.785,14 € 

RESIDENCIA MEIRA 

ES0022000001047552JG1P 
17.570,28 € 8.785,14 € 8.785,14 € 

RESIDENCIA BECERREA 

 

Lembrar que o Orzamento Base de Licitación da presente contratación, foi calculado en 

base a uns consumos estimados, xa que a día de hoxe resulta imposible saber cales serán os 

consumos reais. Por tal motivo, ao non estar definida con exactitude a contía total do contrato ao 

tempo da celebración do mesmo, por estar en función das necesidades da Administración 

contratante, a Deputación Provincial de Lugo non está obrigada a esgotar a totalidade do orzamento 

máximo, quedando limitado o gasto real ao que resulte dos prezos ofertados polo adxudicatario e 

aos consumos realmente realizados. 

A relación de puntos de subministración que actualmente forman parte do mencionado 

contrato baseado, recóllense na seguinte táboa: 
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Número de CUPS e Dependencia Dirección da subministración 
Tarifa de 

orixen 
Tarifa de 
destino 

ES0022000007659481BP1P 
LG DE FONTEFIZ, PRESA DE BELESAR, CHANTADA (LUGO) 2.0A 2.0TD 

CLUB NÁUTICO BELESAR PRESA 

ES0033770095770001MF0F 
LG. DE COTILLÓN, TEIXEIRO, 27289, LUGO. 2.0A 2.0TD 

APIARIO GRANJA (COLMENAR) 

ES0033770091375002WD0F 
LUGAR DE SAAMASAS, S/N, 27004, LUGO 2.0A 2.0TD 

ESCUELA DE PIRAGÜISMO 

ES0022000007969343MZ1P 
LG. DE SAN ROQUE, 27170, PORTOMARÍN 2.0A 2.0TD 

CLUB NÁUTICO PORTOMARÍN 

ES0033770593651001AF0F 
BARRIO PENOUCOS. LUGO 2.0A 2.0TD 

ALUMBRADO PÚBLICO PENOUCOS 

ES0033770548328001DW0F 
LG DE VILANOVA, BÓVEDA DE MERA SANTAL. LUGO 2.0A 2.0TD 

ESCOLA TALLER VILANOVA 

ES0033770594094001JG1P 
CHANCA, SN, LUGO 2.0DHA 2.0TD 

ALUMBRADO PÚBLICO CHANCA 

ES0022000007915396YW1P 
BELESAR, O SAVIÑAO 2.1A 2.0TD 

CLUB NÁUTICO BELESAR PUEBLO 

ES0033770065431001ZP0F 
AVDA. DA MARIÑA, S/N, 27890, SAN CIBRAO, CERVO 2.1A 2.0TD 

MUSEO DEL MAR 

ES0033770085658001KA0F 
FERVEDOIRA. LUGO 2.1A 2.0TD 

ALUMBRADO PÚBLICO FERVEDOIRA 

ES0022000004984646WG1P 
LUGAR DE A CASTRONELA, S/N, 27227, XIA-FRIOL 3.0A 3.0TD 

MUSEO SAN PAIO DE NARLA 

ES0022000004899957TR1P 
SAN XOAN DE TOR, S/N, 27591, MONFORTE DE LEMOS 3.0A 3.0TD 

MUSEO PAZO DE TOR 

ES0033770092789001RZ0F 
TOLDA DE CASTELA, Nº4, 27002, LUGO 3.0A 3.0TD 

ANTIGÜO HOTEL MIÑO. TOLDA 

ES0033770082626001PR0F 
RUA DO ARCO, N.º 15, 27001 3.0A 3.0TD 

PARQUE MÓVIL 

ES0033770084995001ZR0F 
Chantada, s/n (Travesía) – 27004. Lugo 3.0A 3.0TD 

CENTRAD 

ES0033770588633001FD0F 
PASEO DO RIO RATO, NÚM 25-29, SAN FIZ DE MUXA, 27169, LUGO 3.0A 3.0TD 

MUSEO DE LA CESTERÍA 

ES0033770068343001PR0F 
CL ESCANABADA, 27377, XUSTAS (COSPEITO) 3.0A 3.0TD 

ESTACIÓN BOMBEO 

ES0033770092271013CD0F 
PRAZA DE SANTO DOMINGO, Nº6-8, 27001, LUGO 3.0A 3.0TD 

DEPENDENCIAS PLAZA DE SANTO DOMINGO 

ES0033770092634001RB0F 
PRAZA DA SOIDADE, Nº 7, 27001, LUGO 3.0A 3.0TD 

MUSEO PROVINCIAL 

ES0022000008388536SD1P 
SAN XOAN DE TOR, S/N, 27591, MONFORTE DE LEMOS 3.0A 3.0TD 

ESCUELA DE CAZA Y PESCA TOR 

ES0033620000028907KZ0F 
LEIRO DE RIELO, 27270, POL 3.0A 3.0TD 

RESIDENCIA DE POL 

ES0033620000022982VT0F 
RUA CELSO CURRAS LÓPEZ, 11, 27765, TRABADA 3.0A 3.0TD 

RESIDENCIA DE TRABADA 

ES0033620000022372JB0F 
RUA PARQUE, 11, 27100, A FONSAGRADA 3.0A 3.0TD 

RESIDENCIA DE A FONSAGRADA 

ES0022000009092527XQ1P 
RÚA ALCALDE XETAS Nº 11, 27120 CASTROVERDE 3.0A 3.0TD 

RESIDENCIA DE CASTROVERDE 

ES0022000009049519AH1P 
AVENIDA DE CASTILLA Nº 20, 27670, PEDRAFITA DO CEBREIRO 3.0A 3.0TD 

RESIDENCIA DE PEDRAFITA 

ES0022000007670638JX1P 
LG ALDEA COVAS, 27391, AUGASMESTAS-QUIROGA 3.1A 6.1TD 

CLUB NÁUTICO AUGAS MESTAS 

ES0022000007983705DR1P 
CARRETERA LU-903, S/N, MONFORTE DE LEMOS 3.1A 6.1TD 

CLUB NÁUTICO DOADE 

ES0033770519015001YL0F 
PASEO DO RIO RATO, SAN FIZ DE MUXA, 27002, LUGO 3.1A 6.1TD 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN TERRAS DO MIÑO 

ES0022000008881399PM1P 
SANTA COMBA, S/N, 27002, NADELA, LUGO 3.1A 6.1TD 

MAZO DE SANTA COMBA 

ES0033770092263001VR0F 
RUA FRAI PLACIDO REI LEMOS, S/N, 27004, LUGO 3.1A 6.1TD 

ESCOLA DE IMAXE E SON 

ES0033620000009027PY0F 
AVDA. TERRA CHA, S/N, 27260 CASTRO RIBERAS DE LEA 3.1A 6.1TD 

GRANJA (CENTRO DE RECRÍA) 

ES0033770091779001HJ0F 
PLAZA DE SAN MARCOS, Nº 8, 27001, LUGO 3.1A 6.1TD 

PALACIO PROVINCIAL SAN MARCOS 

ES0033770082361001DF0F 
AVDA. FILARMÓNICA LUCENSE, S/N, 27002, LUGO 3.1A 6.1TD 

PAZO DOS DEPORTES 
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Número de CUPS e Dependencia Dirección da subministración 
Tarifa de 

orixen 
Tarifa de 
destino 

ES0033770088830001AG0F 
RONDA DA MURALLA, Nº141, 27004, LUGO 3.1A 6.1TD 

HOGAR DE SANTA MARÍA 

PDTE ASIGNACIÓN CUPS 
Praza de San Marcos 27001 LUGO 3.0A 3.0TD 

MERCADO DE NADAL 

ES0033770060787001HFOF 
LUG MARCO (CARRAL) POL IND 27372 BEGONTE-LUGO 3.1A 6.1TD 

TALLER DA PEDRA DE BEGONTE 

ES0022000001308292XQ1P 
RÚA ANTONIO PEDROSA 38 SAN CLODIO 27310 RIBAS DE SIL. 3.0A 3.0TD 

RESIDENCIA RIBAS DE SIL 

 ES0022000001318110TJ1P AVD GALICIA, 0140 AS IL O - LUGO, NAVIA DE SUARNA, A PROBA 
NAVIA -STA.M.MADANELA- (27650) 

  3.0TD 
RESIDENCIA NAVIA DE SUARNA 

ES0033620000048359QP0F 
GRUPO ESCOLAR,15,B,GERIATRICO,MEIRA(MEIRA STA MARIA),27240   3.0TD 

RESIDENCIA MEIRA 

ES0022000001047552JG1P 
ANCARES 3, T, OD, OS, 27640, BECERREA, LUGO   3.0TD 

RESIDENCIA BECERREA 

 

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

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

nos orzamentos da anualidade 2023 as cantidades indicadas, na aplicación correspondente. 

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

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

Lei de Facendas Locais. 

2. Aprobar a revisión de prezos presentada pola empresa adxudicataria con data 

03.05.2022, sendo o importe dos prezos revisados a aplicar o seguinte: 

 

PREZO REVISADO 

 

 

ANEXO: PREZOS BAIXO CIRCULAR 3/2020 

 



 
 

23 

 

 
VARIACIÓNS APLICABLES POR TARIFA E TRAMO HORARIO AO PREZO OFERTADO INICIALMENTE. (SEGUNDO 

ACUMULADO DAS REVISIÓNS TRIMESTRAIS APICADAS NO ACORDO MARCO) 

 

 

3. Notificar a prórroga do contrato baseado á empresa adxudicataria conforme ao previsto 

na LCSP e a través da plataforma informática da Central de Contratación da FEMP.” 

 

Consideracións xurídicas. 

 

Primeira.- A D.T 1ª da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 

di: “1. Os expedientes de contratación iniciados antes da entrada en vigor desta Lei rexeranse 

pola normativa anterior. A estes efectos entenderase que os expedientes de contratación foron 

iniciados se se publicou a correspondente convocatoria do procedemento de adxudicación do 

contrato. No caso de procedementos negociados sen publicidade, para determinar o momento 

de iniciación tomarase en conta a data de aprobación dos pregos. 

2. Os contratos administrativos adxudicados con anterioridade á entrada en vigor da 

presente Lei rexeranse, en canto aos seus efectos, cumprimento e extinción, incluída a súa 

modificación, duración e réxime de prórrogas, pola normativa anterior.” 

En consecuencia cabe interpretar que á presente adxudicación resultalle de aplicación a 

Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público, ao adxudicarse o contrato baseado estando vixente 

esta norma.  

 

Segunda.- A adxudicación do contrato baseado para a Subministración de Enerxía Eléctrica 

para a Deputación de Lugo a través do Acordo Marco da Central de Contratación da FEMP para a 

Subministración de Electricidade en Alta e Baixa Tensión (EXP2020/CON_01/000013), realizouse 

conforme ao disposto no Acordo Marco para a subministración de enerxía eléctrica e aos pregos de 

cláusulas administrativas particulares (en diante PCA ) e de prescricións técnicas (en diante PPT) 



24 

 

de dito Acordo Marco, que rexeron a súa licitación, tras a adhesión á Central de Contratación por 

parte da Deputación de Lugo na sesión ordinaria do Pleno da Deputación de Lugo celebrado o 26 

de novembro de 2019. 

A execución e resolución do contrato baseado supedítase ao disposto no Acordo Marco 

para a prestación da subministración de enerxía eléctrica da Central de Contratación e nos PCA e 

PPT que rexeron a licitación deste Acordo Marco, así como ao disposto pola Lei 9/2017, do 8 de 

novembro, de Contratos do Sector Público, polo Real Decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se 

desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (en 

diante LCSP) e, en canto non se opoña, ao disposto polo Real Decreto 1098/2001, do 12 de 

outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións 

Públicas. Supletoriamente aplicarase a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento 

Administrativo Común das Administracións Públicas e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime 

Xurídico do Sector Público e demais normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de 

dereito privado. Así mesmo, será de aplicación ao Acordo Marco e aos Contratos baseados no 

mesmo, a normativa sectorial vixente en cada momento. 

 

Terceira.- Mediante Resolución de Presidencia de data 13-05-2021 se nomeou a Jose 

Antonio Arias Lombardero Xefe da Sección de Innovación e Participación Cidadá como 

responsable (Titular) de este contrato. 

O Xefe da Sección de Innovación e Participación Cidadá, Jose Antonio Arias Lombardero, 

coa conformidade do Deputado de Promoción Económica e Social, mediante informe que obra no 

expediente, solicita que se realicen os trámites oportunos para aprobar, con base no establecido no 

artigo 205 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, a modificación número 6 do contrato 

baseado para a Subministración de Enerxía Eléctrica para a Deputación de Lugo a través do 

Acordo Marco da Central de Contratación da FEMP para a Subministración de Electricidade en 

alta e baixa tensión (EXP2020/CON_01/000013), cun incremento do prezo de adxudicación de 

224.144,31 €, aos que haberá que engadir 47.070,30 € en concepto de IVE (21%), o que fai un total 

de 271.214,61 € (IVE engadido), o que supón un incremento dun 50% sobre o prezo inicial do 

contrato baseado, mantendo inalteradas o resto das condicións da prestación. En dito documento, 

infórmase favorablemente a adxudicación do modificado número 6 en favor da empresa 

adxudicataria do contrato baseado, Gas Natural Comercializadora, S.A., con NIF A61797536, de 

acordo cos seguintes extremos: 
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a) O obxecto da modificación a realizar, é incrementar a cantidade inicialmente prevista 

para as anualidades 2022-2023 para poder facer fronte ás facturas do contrato polos motivos que se 

expoñen na consideración xurídico-administrativa número 3 de dito informe, onde textualmente se 

di: 

“Con motivo da crise enerxética que está a vivir toda Europa como consecuencia da guerra 

de Ucraína, o prezo das facturas da luz está incrementándose moito, o cal provoca que a cantidade 

económica inicialmente prevista para as anualidades 2022-2023 resulte insuficiente para pagar as 

facturas do contrato, polo que é preciso incrementar dita cantidade. Cabe salientar que tal situación 

era imposible de prever no momento no cal se realizaron as estimacións económicas iniciais do 

contrato. 

A crise enerxética xerada pola Guerra de Ucraína provocou a introdución na regulación do 

mercado da enerxía eléctrica de diferentes variables que afectan directamente á facturación da 

subministración desta enerxía. Entre estas podemos destacar a introdución do concepto do tope de 

gas ao que fai mención o Real Decreto-lei 10/2022, do 13 de maio, polo que se establece con 

carácter temporal un mecanismo de axuste de custos de produción para a redución do prezo da 

electricidade no mercado maiorista. Este Real Decreto aplícase ás novas contratacións feitas a 

partir do 15 de xuño do 2022. Dado que a prórroga número 2 do contrato baseado aprobouse 

mediante Resolución da Presidencia da Deputación de Lugo de data 23 de xuño do 2022 e que aos 

efectos do mencionado Real Decreto, as prórrogas de contratos de subministración de enerxía teñen 

a consideración de novas contratacións ou renovacións de contrato, resulta de aplicación ao noso 

contrato baseado. O tope de gas unha medida temporal establecida polo Goberno e que ten como 

obxectivo conter o prezo da electricidade, establecendo un prezo máximo de referencia para o gas 

natural utilizado para a produción de electricidade. Este axuste imputarase na factura eléctrica dos 

clientes afectados pola medida, e o importe non depende da comercializadora na que estea o 

cliente, é dicir, o importe a cobrar é o mesmo en todas as comercializadoras. 

O sistema actual de prezos do mercado almacenista de electricidade fai que o prezo do 

último kWh necesario para casar oferta e demanda decida o prezo do 100% da enerxía. Desta 

forma, cando hai que recorrer a unha tecnoloxía de alto custo para a produción de electricidade, 

como o gas, o impacto trasládase a toda a enerxía negociada para esa hora. 

Para evitar o encarecemento que este sistema provoca, o RD Lei 10/2022 impuxo un tope 

de 40 euros/MWh ao prezo do gas que se utiliza na xeración eléctrica. A partir do sexto mes, o 
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prezo irase elevando de 5 en 5 euros ata chegar aos 70 euros/MWh. As plantas que xeran 

electricidade con gas reciben unha compensación pola diferenza entre o custo real e o custo topado 

que utilizan para facer as súas ofertas. 

Cada hora que se xera electricidade con gas, se o seu custo real é superior a 40 euros/MWh, 

remunérase ás produtoras por esa diferenza. Canto máis caro sexa o gas e máis cantidade 

empréguese para producir, máis elevada será a compensación. A lóxica di que é máis barato 

compensar só esa parte da xeración que utiliza o gas como materia prima que pagar o 100% da 

xeración eléctrica a prezo de gas. O resultado é un importe que varía hora a hora, como o prezo 

almacenista da electricidade, que hai que repartir entre os consumidores eléctricos e que vai parar 

ás empresas que producen electricidade. Para iso, Rede Eléctrica, como operador do sistema, 

facilita un prezo por kWh para cada hora do día. 

Ademais, Rede Eléctrica, como operador do sistema recibe tamén unha pequena 

compensación por poñer en marcha este mecanismo. Así o tope de gas está formado pola 

compensación que se dá ao operador do mercado (OMIE) para compensar á xeración que utiliza o 

gas, máis ese pequeno importe que recibe Rede Eléctrica. 

Aínda que o tope de gas é unha medida que intenta conter o prezo máximo que os 

consumidores pagarán pola subministración de enerxía eléctrica, na práctica supón que nos 

contratos que se ven afectados pola medida, o prezo final da factura eléctrica é superior ao que se 

pagaba antes da súa aplicación. Non obstante o anterior e debido ao funcionamento do sistema 

actual de prezos do mercado almacenista de electricidade, o prezo final que os consumidores 

afectados polo mecanismo do tope de gas pagarán pola subministración de electricidade é menor do 

que resultaría sen a aplicación do citado mecanismo. 

Como consecuencia da aplicación do concepto tope de gas ao contrato baseado da 

Deputación de Lugo, en todos os puntos de subministracións que se inclúen nel, recíbese 

mensualmente unha factura na que se recolle, ademais do consumo realizado durante o mes 

correspondente, o concepto de tope de gas de acordo co anteriormente sinalado. A introdución 

deste concepto no mercado da enerxía eléctrica supón un incremento notable na facturación de 

todos os puntos de subministración incluídos no contrato baseado da Deputación de Lugo. Tendo 

en conta o sinalado, os prezos vixentes na prórroga número 2 do contrato baseado e o incremento 

do consumo de electricidade que se prevé nalgúns puntos de subministración que se inclúen en dito 

contrato baseado como consecuencia do aumento da súa actividade (novas CAM inauguradas), 

xustifican a modificación número 6 deste contrato obxecto deste informe. 
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Segundo as estimacións realizadas polo persoal da Sección de Innovación-Axencia da 

Enerxía, as cales foron efectuadas tendo en conta os consumos realizados nos últimos anos así 

cómo a situación actual do mercado enerxético descrito nos parágrafos anteriores, a modificación 

número 6 do contrato baseado que se pretende realizar para poder facer fronte ás facturas do 

contrato, supón un incremento do prezo de adxudicación de 224.144,31 €, aos que haberá que 

engadir 47.070,30 € en concepto de IVE (21%), o que fai un total de 271.214,61 € (IVE engadido), 

mantendo inalteradas o resto das condicións da prestación. O detalle de dito incremento por 

anualidades detállase na seguinte táboa: 

 

SUMINISTRO CUPS 
INCREMENTO 
MODIFICADO 

ANUALIDADE 2022 

INCREMENTOD 
MODIFICADO 

ANUALIDADE 2023 

INCREMENTO 
TOTAL 

(IVE ENGADIDO) 

CLUB NÁUTICO BELESAR PUEBLO ES0022000007915396YW1P 1.393,37 171,90 1.565,27 

ANTIGÜO HOTEL MIÑO. TOLDA ES0033770092789001RZ0F 3.981,23 4.068,50 8.049,73 

CENTRAD  ES0033770084995001ZR0F 3.621,40 3.378,90 7.000,30 

ESTACIÓN BOMBEO ES0033770068343001PR0F 0,00 997,56 997,56 

MUSEO PROVINCIAL ES0033770092634001RB0F 1.302,72 1.173,56 2.476,28 

RESIDENCIA DE POL ES0033620000028907KZ0F 7.524,54 6.694,91 14.219,45 

RESIDENCIA DE TRABADA ES0033620000022982VT0F 2.900,45 4.031,55 6.932,00 

RESIDENCIA DE A FONSAGRADA ES0033620000022372JB0F 7.180,72 7.628,90 14.809,62 

RESIDENCIA DE CASTROVERDE ES0022000009092527XQ1P 4.244,40 3.925,31 8.169,71 

CLUB NÁUTICO DOADE ES0022000007983705DR1P 2.936,96 2.554,86 5.491,82 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN TERRAS DO MIÑO ES0033770519015001YL0F 4.141,49 3.593,27 7.734,76 

MAZO DE SANTA COMBA ES0022000008881399PM1P 1.196,71 1.554,36 2.751,07 

ESCOLA DE IMAXE E SON ES0033770092263001VR0F 13.499,98 13.876,59 27.376,57 

GRANJA (CENTRO DE RECRÍA) ES0033620000009027PY0F 24.608,55 19.863,40 44.471,95 

PALACIO PROVINCIAL SAN MARCOS ES0033770091779001HJ0F 19.015,36 17.881,27 36.896,63 

PAZO DOS DEPORTES ES0033770082361001DF0F 5.913,42 6.516,28 12.429,70 

HOGAR DE SANTA MARÍA ES0033770088830001AG0F 2.209,97 1.998,45 4.208,42 

RESIDENCIA RIBAS DE SIL ES0022000001308292XQ1P 0,00 20.873,60 20.873,60 

TALLER PIEDRA BEGONTE ES0033770060787001HF0F 47,63 0,00 47,63 

RESIDENCIA MEIRA ES0033620000048359QP0F 14.054,48 13.600,96 27.655,44 

RESIDENCIA NAVIA DE SUARNA ES0022000001318110TJ1P 7.933,36 9.123,74 17.057,10 

TOTAL 127.706,74 143.507,87 271.214,61 

 

Estas estimacións se realizan na data actual unha vez se dispón dos datos suficientes para 

realizar os cálculos oportunos, posto que xa contamos con datos de facturas nos que se incorpora o 

concepto de tope de gas anteriormente mencionado e que se corresponden con períodos de 

facturación fora dos meses das vacacións de verán, onde o consumo eléctrico é menor como 

consecuencia da baixada de actividade da administración. Esta información nos permite analizar o 

impacto da nova lexislación na nosa facturación e realizar una nova estimación das cantidades que 

serán precisas para poder facer fronte as facturas que chegarán nos próximos meses. (...)”. 

b) O prezo do contrato baseado tras a modificación número 6 a realizar, como tamén indica 

o responsable do contrato na consideración xurídico-administrativa número 3 do seu informe, sería 
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de 723.995,59 €, aos que haberá que engadir 152.039,08 € en concepto de IVE (21%), o que fai un 

total de 876.034,67 €. 

No mencionado informe sinálase que o importe dos incrementos obxecto do modificado 

número 6 foi calculado en base a uns consumos estimados e tendo en consideración todas as 

variables indicadas no informe do responsable do contrato, xa que a día de hoxe resulta imposible 

saber cales serán os consumos reais. Por tal motivo, ao non estar definida con exactitude a contía 

total do contrato ao tempo da celebración do mesmo, por estar en función das necesidades da 

Administración contratante, a Deputación Provincial de Lugo non está obrigada a esgotar a 

totalidade do orzamento máximo, quedando limitado o gasto real ao que resulte dos prezos 

ofertados polo adxudicatario e aos consumos realmente realizados. 

Os prezos unitarios que rexen o contrato non sufrirán variación, sendo os aprobados por 

resolución de presidencia do 23 de xuño de 2022. 

 
PREZO UNITARIO OFERTADO POLO ADXUDICATARIO 

OFERTA GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. TEi (€/kWh) 

 
 

O prazo de duración do contrato baseado non experimenta variación. O prazo inicial era 

dun ano, contado a partir do 26 de Xullo de 2020, prazo que foi prorrogado unha primeira vez, por 

un ano máis en virtude da resolución de Presidencia do 24 de Xuño de 2021, e que volveu ser 

prolongado unha segunda vez, por outro ano máis en virtude da Resolución de Presidencia do 23 de 

xuño de 2022. 

 

Cuarta.- No que respecta ao procedemento a seguir para proceder á modificación do 

contrato baseado número 6 e que se procedan a realizar os incrementos económicos descritos na 

consideración anterior, compre acudir ao sinalado ao respecto tanto PCA como na LCSP: 

a) A Cláusula 23 do PCA do Acordo Marco (Prerrogativas dos entes locais, réxime de 

invalidez, réxime de recursos e xurisdición competente), punto 1 (Prerrogativas da 
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Administración), establece que “O Órgano de contratación de cada Entidade Local terá a 

prerrogativa de interpretar os Contratos baseados, resolver as dúbidas que ofreza o seu 

cumprimento, modificalos, acordar a súa resolución e determinar os efectos desta en virtude do 

artigo 190 e seguintes da LCSP”.  

b) Pola súa banda, o artigo 190 da LCSP exprésase en termos similares ao sinalar que 

“Dentro dos límites e con suxeición aos requisitos e efectos sinalados na presente Lei, o órgano de 

contratación ostenta a prerrogativa de interpretar os contratos administrativos, resolver as dúbidas 

que ofreza o seu cumprimento, modificalos por razóns de interese público”. 

A continuación, no artigo 191.1 da LCSP establécese que “Nos procedementos que se 

instrúan para a adopción de acordos relativos ás prerrogativas establecidas no artigo anterior, 

deberá darse audiencia ao contratista”. A este respecto, indicar que obra no expediente documento 

de conformidade co inicio do expediente de modificación do presente contrato baseado nos termos 

indicados na consideración anterior, asinado pola adxudicataria de dito contrato baseado, Gas 

Natural Comercializadora, S.A., en virtude do cal, entendese cumprido o trámite de audiencia ao 

contratista ao que se refire o artigo 191.1 da LCSP. 

c) Ao ser esta unha modificación dun contrato baseado nun acordo marco, resulta tamén de 

aplicación o previsto no Artigo 222 da LCSP, relativo á Modificación dos Acordos Marco e dos 

Contratos Baseados nun Acordo Marco, que no seu apartado primeiro sinala o seguinte: 

“Os acordos marco e os contratos baseados poderán ser modificados de acordo coas regras 

xerais de modificación dos contratos. En todo caso, non se poderán introducir por contrato baseado 

modificacións substanciais respecto do establecido no acordo marco. 

Os prezos unitarios resultantes da modificación do acordo marco non poderán superar nun 

20 por cento aos prezos anteriores á modificación e en ningún caso poderán ser prezos superiores 

aos que as empresas parte do acordo marco ofrezan no mercado para os mesmos produtos.” 

A este respecto no informe asinado polo Responsable do contrato baseado establécese o 

seguinte: 

“En relación a primeira cuestión indicar que a modificación do contrato baseado que se 

pretende realizar para introducir os incrementos económicos indicados na consideración terceira do 

presente informe, non supón unha modificación substancial respecto do establecido no Acordo 

Marco. A subministración realizarase nas mesmas condicións que se estaba realizando, respectando 

o indicado nos Pregos Reitores do contrato. O que se pretende con esta modificación é poder facer 

fronte ás facturas do contrato, sen causar ningunha alteración no obxecto do mesmo. 
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No que respecta a segunda das cuestións sinaladas no artigo 221.1 da LCSP, procede 

indicar que os prezos unitarios aprobados en virtude da Resolución de Presidencia do 23 de xuño 

de 2022 (aprobación da prórroga número 2 do contrato baseado) non se verán modificados.  

Á vista do exposto cúmprese o sinalado no artigo 222 da LCSP. 

 

Quinta.- As regras xerais de modificación dos contratos regúlanse nos artigos 203 e 

seguintes da LCSP. 

1. Respecto da potestade de modificación do contrato, o apartado 1 do artigo 203 da LCSP 

sinala que “os contratos administrativos só poderán ser modificados por razóns de interese público 

nos casos e na forma previstos nesta Subsección, e de acordo co procedemento regulado no artigo 

191, coas particularidades previstas no artigo 207.” Pola súa banda o apartado segundo do 

mencionado artigo 203 dispón que “os contratos administrativos celebrados polos órganos de 

contratación só poderán modificarse durante a súa vixencia cando se dea algún dos seguintes 

supostos: 

a) Cando así se previu no prego de cláusulas administrativas particulares, nos termos e 

condicións establecidos no artigo 204; 

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea 

prevista no prego de cláusulas administrativas particulares, a condición de que se cumpran as 

condicións que establece o artigo 205.” 

Respecto da primeira cuestión motívase a concorrencia de interese público na modificación 

número 6 do contrato baseado que se pretende realizar pola necesidade de proporcionar 

subministración de enerxía eléctrica en todas as dependencias da Deputación de Lugo, 

subministración que en ningún caso pode ser interrompida. Polo cal para poder facer fronte aos 

importes económicos desta facturación, é preciso incrementar a asignación orzamentaria. 

Con respecto a se esta modificación número 6 está prevista ou nos Pregos Reitores do 

contrato, cabe sinalar que unicamente están previstas as seguintes modificacións: 

Apartado 21.3 do PCA do Acordo Marco “El Contratista estará obligado a suministrar 

electricidad a aquellos nuevos puntos de suministro ordinarios (no eventuales o de temporada) no 

incluidos en el Documento de Invitación que sean solicitados por las Entidades Locales siempre 

que supongan, como máximo, un incremento del 20% respecto del precio que representasen los 

puntos de suministro incluidos en el Documento de Invitación, ajustándose a lo dispuesto en el art 

204.1 de la LCSP. Estos nuevos puntos de suministro pasarán a formar parte del Contrato basado 
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con los precios y contenidos que en él se establecen. A estos efectos será necesario que la Entidad 

Local incorpore al expediente generado en la Plataforma de Contratación de la FEMP la 

comunicación que ésta realice a la adjudicataria del Contrato basado en la que se solicite esta 

ampliación de puntos de suministro, con expresa indicación de lo que ésta supone sobre lo ya 

contratado”.  

Apartado 21.7 do PCA do Acordo Marco “Durante la vigencia del Contrato basado, el 

adjudicatario quedará vinculado por medio del Contrato basado, a ofrecer el servicio de suministro 

a aquellas Entidades Locales con las que se haya firmado un Contrato basado en vista de posibles 

altas eventuales y/o de temporada de acuerdo con las situaciones identificadas y las características 

indicadas en el Documento de Invitación, no pudiendo, por tanto, negarse a prestar tales 

Suministros que serán facturados conforme a su oferta”. 

O modificado número 1 fíxose en base ao apartado 21.7 do PCA do Acordo Marco por 

tratarse da alta dunha subministración eventual ou de temporada. Mentres os restantes modificados 

realizados ata o momento (2, 3, 4, 5) fixéronse en base ao apartado 21.3 do PCA do Acordo Marco, 

por tratarse da alta de novas subministracións ordinarias séndolles a todos estes modificados de 

aplicación o indicado no artigo 204 da LCSP. 

De acordo co exposto, tal e cómo sinala o responsable do contrato no seu informe, “esta 

modificación número 6, consistente en incrementar o importe económico das aplicacións 

orzamentarias do contrato (anualidades 2022-2023), polos motivos e nas contías indicadas na 

consideración terceira, para así poder facer fronte as facturas do contrato, non está prevista nos 

Pregos Reitores do contrato. Trátase dunha situación excepcional de difícil previsión. Hai que ter 

en conta que a guerra de Ucraína, así como as consecuencias que esta tería sobre o incremento da 

factura eléctrica eran difíciles de prever no momento no que tivo lugar a licitación deste contrato 

baseado”. Por tal motivo a este modificado número 6 lle será de aplicación o indicado no artigo 205 

da LCSP. 

2. O apartado primeiro do artigo 205 da LCSP establece que “as modificacións non 

previstas no prego de cláusulas administrativas particulares ou que, sendo previstas, non se axusten 

ao establecido no artigo anterior, só poderán realizarse cando a modificación en cuestión cumpra os 

seguintes requisitos: 

a) Que atope a súa xustificación nalgún dos supostos que se relacionan no apartado 

segundo deste artigo. 
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b) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á 

causa obxectiva que a faga necesaria. 

No informe do Responsable do contrato baseado xustifícase o cumprimento dos requisitos 

do artigo 205 da LCSP nos seguintes termos: 

En relación ao sinalado na letra a) anterior, a modificación do contrato baseado que se 

pretende levar a cabo, atopa a súa xustificación no suposto indicado no apartado segundo, letra b) 

do artigo 205 onde se di textualmente: 

“b) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente derívese de circunstancias 

sobrevenidas e que fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitación do contrato, a 

condición de que se cumpran as tres condiciones seguintes: 

1º. Que a necesidade da modificación derívese de circunstancias que unha Administración 

dilixente non puidese prever. 

2º. Que a modificación non altere a natureza global do contrato. 

3º. Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, 

illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme a este artigo, do 50 por 

cento do seu prezo inicial, IVE/excluído” 

Con respecto ao primeiro requisito, parece bastante claro que no momento de envío das 

invitacións ás empresas licitadoras do contrato baseado (10 de xuño de 2020) dificilmente se podía 

adiviñar que habería unha guerra en Ucraína a cal ocasionaría un incremento tan elevado nas 

facturas eléctricas, o cal faría que as estimacións económicas iniciais resultaran insuficientes. 

Con respecto ao segundo requisito a modificación non altera de ningún modo a natureza 

global do contrato inicial, que non é outra que a subministración de enerxía eléctrica na Deputación 

de Lugo. Unicamente implica incrementar a o importe económico das aplicacións orzamentarias do 

contrato (anualidades 2022-2023) nas contías indicadas na consideración terceira, para así poder 

facer fronte as facturas do contrato. Non implica a substitución das subministracións que se 

realizan por outras diferentes e como xa se indicou anteriormente na análise do artigo 222 da 

LCSP, está claramente incluída no obxecto do contrato. A subministración se realizará da mesma 

forma que se estaba realizando ata agora, respectando o indicado nos Pregos Reitores do contrato, e 

non alterando o obxecto do contrato. 

Con respecto ao terceiro requisito, para calcular o incremento sobre o prezo inicial do 

contrato baseado que supón a modificación número 6 a realizar, hai que acudir ao seu prezo de 

adxudicación. O prezo de adxudicación do contrato baseado ascendeu a 542.429,22 euros. Este 
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importe inclúe 94.140,61 euros en concepto de imposto sobre o valor engadido (IVE), na 

porcentaxe do 21%; cantidade que se engade aos 448.288,61 euros de base.  

Este último importe sen considerar o IVE, será o que se tome como referencia aos efectos 

de calcular a porcentaxe de incremento que supón sobre o seu prezo inicial a modificación do 

contrato baseado que se pretende realizar. 

Polo tanto, tendo en conta que o importe que se deberá incrementar segundo as estimacións 

realizadas é de 224.144,31 euros (IVE excluído), a modificación número 6 do contrato baseado que 

se pretende realizar supón un incremento dun 50 % sobre o prezo inicial do contrato baseado (IVE 

excluído). Cúmprese por tanto o requisito de non exceder a contía do 50 por cento deste prezo 

inicial tendo en conta que ata o de agora non se fixo ningunha modificación do contrato baseado 

conforme ao artigo 205 da LCSP, onde se regulan os supostos de modificacións non previstas no 

prego de cláusulas administrativas particulares.  

No que respecta ao indicado no apartado primeiro, letra b) do artigo 205 da LCSP, hai que 

sinalar que o obxecto do contrato baseado é a subministración de enerxía eléctrica nas 

dependencias da Deputación de Lugo, obxecto que en ningún caso se verá alterado por esta 

modificación. A finalidade da modificación número 6 é incrementar o importe económico das 

aplicacións orzamentarias do contrato (anualidades 2022-2023) nas contías indicadas na 

consideración terceira, para así poder facer fronte as facturas do contrato. Polo tanto trátase dunha 

modificación que se limita unicamente a introducir as variacións estritamente indispensables para a 

súa realización. Unicamente se altera o imprescindible no contrato, para poder facer fronte ás 

facturas do mesmo. Indicar neste sentido como xa se sinalou na mencionada consideración terceira, 

que o importe dos incrementos obxecto do modificado número 6 foi calculado en base a uns 

consumos estimados nos que se tiñan en consideración todas as variables indicadas sendo 

imposible a día de hoxe saber cales serán os consumos reais. Por tal motivo, a Deputación 

Provincial de Lugo non está obrigada a esgotar a totalidade do orzamento máximo, quedando 

limitado o gasto real ao que resulte dos prezos ofertados polo adxudicatario e aos consumos 

realmente realizados.” 

A vista do exposto enténdese xustificada a modificación número 6 do contrato baseado que 

se pretende realizar ao cumprir os requisitos esixidos polo artigo 205 da LCSP, aplicable neste 

suposto de modificación non prevista nos pregos reitores do contrato. 

3. Indicar, ademais, que á vista do importe da modificación número 6 que se pretende 

realizar, non será preceptivo ditame do Consello de Estado ou Órgano consultivo equivalente da 
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Comunidade Autónoma, en virtude do indicado no artigo 191.3 b) na LCSP “Las modificaciones 

de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial 

del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros”. A modificación 

non estaba prevista no PCA e supera o 20 por cento do prezo inicial do contrato, pero en ningún 

caso o seu prezo é igual ou superior a 6.000.000 de euros. 

4. Respecto das obrigas do adxudicatario deberemos ter en conta o indicado no artigo 206.1 

da LCSP” Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións 

acordadas polo órgano de contratación serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, 

illada ou conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo 

inicial do contrato, IVE excluído”. 

Á modificación número 6 que se pretende realizar, por ter un incremento superior ao 20% 

do prezo inicial do contrato, seralle de aplicación o indicado no apartado 206.2 da LCSP onde se 

establece que: “Cando de acordo con o disposto no apartado anterior a modificación non resulte 

obrigatoria para o contratista, a mesma só será acordada polo órgano de contratación previa 

conformidade por escrito do mesmo, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade 

co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211”. A este respecto cabe salientar, como así 

sinala o responsable do contrato no seu informe, que consta no expediente documento de 

conformidade asinado pola empresa adxudicataria Gas Natural Comercializadora, S.A. onde mostra 

a súa conformidade coa modificación proposta. 

5. Por outra banda, e no que respecta ás especialidades procedimentais ás que se refire o artígo 

207 da LCSP sinalar as seguintes cuestión: 

a) O artigo 207.2 da LCSP dispón que “Antes de proceder á modificación do contrato 

conforme o disposto no artigo 205, deberá darse audiencia ao redactor do proxecto ou das 

especificacións técnicas, se estes preparáronse por un terceiro alleo ao órgano de contratación en 

virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días, formule as 

consideracións que teña por conveniente”. A este respecto indicar que esta previsión, como así indica o 

responsable do contrato no seu informe, non aplica ao noso contrato baseado ao tramitarse a través do 

a través do Acordo Marco da Central de contratación da FEMP para a subministración de electricidade 

en alta e baixa tensión 

b) Por tratarse dun contrato de subministración suxeito a regulación harmonizada (o valor 

estimado do mesmo é de 2.151.785,33 euros), hai que cumprir co indicado no artigo 207.3 da LCSP 
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“Los órganos de contratación que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a regulación 

armonizada, a excepción de los contratos de servicios y de concesión de servicios enumerados en el 

anexo IV, en los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 205 deberán publicar en 

el «Diario Oficial de la Unión Europea» el correspondiente anuncio de modificación conforme a lo 

establecido en esta Ley”. 

Tamén é de aplicación o seguinte apartado, recollido nese mesmo artigo: “Asimismo los 

órganos de contratación que hubieren modificado un contrato durante su vigencia, con independencia 

de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, 

deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de 

contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de las 

alegaciones del contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter 

previo a su aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio 

órgano de contratación” 

En base ao exposto deberá darse publicidade á modificación número 6 do contrato baseado 

mediante a publicación do correspondente anuncio no DOUE e no perfil do contratante da Deputación 

de Lugo (Xunta de Goberno), aloxado na Plataforma de Contratos do Sector Público. 

 

Sexta.- Tal e como expón o responsable do contrato no seu informe, os importes deste 

incremento foron calculados en base a uns consumos estimados, xa que a día de hoxe resulta 

imposible saber cales serán os consumos reais. Por tal motivo, ao non estar definida con exactitude 

a contía total do contrato ao tempo da celebración do mesmo, por estar en función das necesidades 

da Administración contratante, a Deputación Provincial de Lugo non está obrigada a esgotar a 

totalidade do orzamento máximo, quedando limitado o gasto real ao que resulte dos prezos 

ofertados polo adxudicatario e aos consumos realmente realizados. 

 

Sétima.- A modificación número 6 do contrato baseado non conleva o reaxuste da garantía 

nos termos establecidos no artigo 109.3 da LCSP, posto que para a adxudicación do mesmo non foi 

obxecto de constitución. A este respecto no propio acordo da Xunta de Goberno de 26 de xuño do 

2020 polo que se procedeu a adxudicación do contrato baseado indicábase o seguinte: 

“Tendo en conta as características da subministración e dado que o seu pago é sempre 

posterior á entrega e recepción do mesmo, non se esixirá garantía definitiva para a execución do 

presente contrato baseado, en aplicación do previsto nas cláusulas 14 Garantía e 21 Contratos 
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baseados no acordo Marco, punto 11, Garantía nos Contratos baseados, do PCA do Acordo Marco. 

No caso de que o adxudicatario fose obxecto de penalidades pola execución non adecuada do 

contrato baseado, estas faranse efectivas mediante dedución das cantidades pendentes de pago” 

 

Oitava.- Respecto da formalización da modificación número 6 do contrato baseado, e de 

acordo co sinalado no artigo 153 da LCSP, nos contratos baseados nun acordo marco non resultará 

necesaria a formalización do contrato, Conforme ao establecido no artigo 36.3 da LCSP e a 

cláusula 21.1, apartado B) do PCA do Acordo marco, os contratos baseados nun acordo marco, o 

que resulta aplicable tamén á súa modificación, perfecciónanse coa notificación da súa 

adxudicación ao contratista. 

 

Novena.- Aos efectos do establecido na base 36, apartado 1.3.6.5 das bases de execución 

do orzamento 2022, enténdese desde o servizo de contratación e fomento que se cumpren as 

esixencias do artigo 205 da LCSP. 

“Base 36, apartado 1.3.6.5 Modificación do contrato:  

a) No caso de modificacións previstas segundo o artigo 204 da Lei de Contratos do Sector 

Público, que a posibilidade de modificar o contrato atópase prevista nos pregos, que non supera o 

límite previsto nos mesmos, e que non se inclúen novos prezos unitarios non previstos no contrato. 

No caso de modificacións non previstas, ou que non se axusten ao establecido no artigo 204, que se 

acompaña informe técnico xustificativo dos extremos previstos no artigo 205 da Lei de Contratos 

do Sector Público e que non se superan as porcentaxes máximas previstas no devandito artigo. 

b) Que existe informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría Xeral e, no 

seu caso, ditame do Consello Consultivo de Galicia.” 

 

Décima.- Polo que se refire ao órgano competente para realizar a modificación número 6 do 

contrato baseado a realizar, e de conformidade co previsto nos artigos 61.1 e 61.2 da Lei 9/2017, do 8 

de novembro de Contratos do Sector Público e, en virtude das competencias atribuídas pola 

disposición adicional segunda do mesmo texto legal, o órgano de contratación, que actúa en nome da 

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

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

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

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



 
 

37 

 

número 202, de 3 de setembro de 2020); nos restantes actos procedimentais o órgano competente será 

o Sr. Presidente da Deputación Provincial. 

 

Conclusión: 

 

En atención as consideracións expostas e atendendo a xustificación da modificación 

efectuada, infórmase favorablemente, con base no establecido no artigo 205 da LCSP, a 

modificación número 6 do contrato baseado para a Subministración de Enerxía Eléctrica para a 

Deputación de Lugo a través do Acordo Marco da Central de Contratación da FEMP para a 

Subministración de Electricidade en alta e baixa tensión (EXP2020/CON_01/000013), sempre que 

se fiscalice o expediente pola Intervención... 

(...)” 

 

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

seguinte acordo: 

 

1º.- Aprobar, con base no establecido no artigo 205 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector 

Público, a modificación número 6 do contrato baseado para a Subministración de Enerxía Eléctrica 

para a Deputación de Lugo a través do Acordo Marco da Central de Contratación da FEMP para a 

Subministración de Electricidade en alta e baixa tensión (EXP2020/CON_01/000013) cun 

incremento do prezo de adxudicación de 224.144,31 €, aos que haberá que engadir 47.070,30 € en 

concepto de IVE (21%), o que fai un total de 271.214,61 € (IVE engadido), o que supón un 

incremento dun 50% sobre o prezo inicial do contrato baseado mantendo inalteradas o resto das 

condicións da prestación e de acordo co seguinte detalle por anualidades: 

 

O importe destes incrementos foi calculado en base a uns consumos estimados, xa que a día 

de hoxe resulta imposible saber cales serán os consumos reais. Por tal motivo, ao non estar definida 

con exactitude a contía total do contrato ao tempo da celebración do mesmo, por estar en función 

das necesidades da Administración contratante, a Deputación Provincial de Lugo non está obrigada 

a esgotar a totalidade do orzamento máximo, quedando limitado o gasto real ao que resulte dos 

prezos ofertados polo adxudicatario e aos consumos realmente realizados. 
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SUMINISTRO CUPS 
INCREMENTO 
MODIFICADO 

ANUALIDADE 2022 

INCREMENTOD MODIFICADO 

ANUALIDADE 2023 

INCREMENTO 
TOTAL 

(IVE ENGADIDO) 

CLUB NÁUTICO BELESAR PUEBLO ES0022000007915396YW1P 1.393,37 171,90 1.565,27 

ANTIGÜO HOTEL MIÑO. TOLDA ES0033770092789001RZ0F 3.981,23 4.068,50 8.049,73 

CENTRAD  ES0033770084995001ZR0F 3.621,40 3.378,90 7.000,30 

ESTACIÓN BOMBEO ES0033770068343001PR0F 0,00 997,56 997,56 

MUSEO PROVINCIAL ES0033770092634001RB0F 1.302,72 1.173,56 2.476,28 

RESIDENCIA DE POL ES0033620000028907KZ0F 7.524,54 6.694,91 14.219,45 

RESIDENCIA DE TRABADA ES0033620000022982VT0F 2.900,45 4.031,55 6.932,00 

RESIDENCIA DE A FONSAGRADA ES0033620000022372JB0F 7.180,72 7.628,90 14.809,62 

RESIDENCIA DE CASTROVERDE ES0022000009092527XQ1P 4.244,40 3.925,31 8.169,71 

CLUB NÁUTICO DOADE ES0022000007983705DR1P 2.936,96 2.554,86 5.491,82 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN TERRAS DO MIÑO ES0033770519015001YL0F 4.141,49 3.593,27 7.734,76 

MAZO DE SANTA COMBA ES0022000008881399PM1P 1.196,71 1.554,36 2.751,07 

ESCOLA DE IMAXE E SON ES0033770092263001VR0F 13.499,98 13.876,59 27.376,57 

GRANJA (CENTRO DE RECRÍA) ES0033620000009027PY0F 24.608,55 19.863,40 44.471,95 

PALACIO PROVINCIAL SAN MARCOS ES0033770091779001HJ0F 19.015,36 17.881,27 36.896,63 

PAZO DOS DEPORTES ES0033770082361001DF0F 5.913,42 6.516,28 12.429,70 

HOGAR DE SANTA MARÍA ES0033770088830001AG0F 2.209,97 1.998,45 4.208,42 

RESIDENCIA RIBAS DE SIL ES0022000001308292XQ1P 0,00 20.873,60 20.873,60 

TALLER PIEDRA BEGONTE ES0033770060787001HF0F 47,63 0,00 47,63 

RESIDENCIA MEIRA ES0033620000048359QP0F 14.054,48 13.600,96 27.655,44 

RESIDENCIA NAVIA DE SUARNA ES0022000001318110TJ1P 7.933,36 9.123,74 17.057,10 

TOTAL 127.706,74 143.507,87 271.214,61 

 

O gasto financiarase con cargo as anualidades 2022 e 2023, segundo o que se indica a 

continuación. 

Para a anualidade 2023 a Deputación adquire o compromiso, supeditado a dispoñibilidade 

orzamentaria e ao cumprimento dos principios de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade 

financeira, de incluír no orzamento de 2023 a cantidade de 143.507,87 euros. 

 

2º.- Adxudicar este modificado número 6 á empresa adxudicataria do contrato baseado, 

Gas Natural Comercializadora, S.A., con NIF A61797536, que prestou a súa conformidade ao 

mesmo, cun prezo resultante de 723.995,59 €, aos que haberá que engadir 152.039,08 € en 

concepto de IVE (21%), o que fai un total de 876.034,67 € (IVE engadido). 

 

Os prezos unitarios que rexen o contrato non sufrirán variación, sendo os aprobados por 

resolución de presidencia do 23 de xuño de 2022. 

 

PREZO UNITARIO OFERTADO POLO ADXUDICATARIO 

OFERTA GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. TEi (€/kWh) 
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O prazo de duración do contrato baseado non experimenta variación. O prazo inicial era 

dun ano, contado a partir do 26 de Xullo de 2020, prazo que foi prorrogado unha primeira vez, por 

un ano máis en virtude da resolución de Presidencia do 24 de Xuño de 2021, e que volveu ser 

prolongado unha segunda vez, por outro ano máis en virtude da Resolución de Presidencia do 23 de 

xuño de 2022. 

 

3º.- A formalización do modificado número 6 realizarase conforme co disposto no artigo 

153 da LCSP e será publicada de acordo co establecido nos artigos 207 e 63 da LCSP.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

LICITACIÓN DE OBRAS. 

 

Proposta de aprobación, se procede, do procedemento de licitación, proxecto e 

contratación da obra denominada: POBRA DO BROLLÓN.- Execución Centro de Atención a 

Maiores. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia, do seguinte teor: 

 

“Aos efectos de aprobación da contratación das obras identificadas como: POBRA DO 

BROLLÓN.- Execución Centro de Atención a Maiores, consta no mesmo: 

 

1. Convenio interadministravo de cooperación entre a Deputación de Lugo e o Concello de 

Pobra de Brollón aprobado pola Xunta de Goberno en data 02/03/2018 e asinado en data 28/06/2018 

para a execución dos fins comúns consistentes na Construción de Centro Residencial do que trae 

causa esta licitación. Dito convenio foi modificado por acordo da Xunta de Goberno de data 

01/02/2019 e asinada addenda de modificación o 05/02/2019. 

2. Expediente de resolución do contrato formalizado en data 12/05/2022 incoado por acordo 

da Xunta de Goberno de data 11/11/2022 con CSV: IV7AECKJBF4N7LPSXT6CAZHV54. 
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3. Orde de inicio de procedemento de contratación, con CSV: 

IV7AEGTZ3I6OLW6M3V4EOVIBIU. 

4. Proxecto da obra POBRA DO BROLLÓN.- Execución Centro de Atención a Maiores, 

redactado pola Arquitecta Dona Mónica Marras Mosquera, Xefa do Servizo de Arquitectura da 

Deputación. 

5. Acta de Reformulo Previo, de data 27/11/2018. 

6. Informe de Supervisión, emitido polo Servizo de Expropiacións e Control de Proxectos 

en data 09/09/2020, con CSV: IV67GHQ5IAOSRDO5SZNWIHS6IY. 

7. Informe relativo á urxencia na tramitación do expediente de contratación, con CSV: 

IV7AEEA7B4NLJHND25NA4RYFK4. 

8. Informe da unidade xestora relativo a validez da documentación incorporada ao 

expediente de contratación. 

9. Memoria xustificativa do contrato, con CSV: IV7AEEH42A44RGOI6VUFCFTF6A. 

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

IV7AEEP3BANL35OYWYUCAEHSOQ. 

11. Prego de cláusulas administrativas particulares con CSV: 

IV7AEIDDN5XLQTPNY7VXMZ3UOY. 

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

Xeral, con CSV: IV7AEIA5N55STWNMYZODMBTV7Y. 

13. Fiscalización limitada previa do expediente, de conformidade. 

 

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.- Apreciar a urxencia e declarar a mesma, e conseguintemente seguir a tramitación do 

procedemento de contratación para a obra de POBRA DO BROLLÓN.- Execución Centro de 

Atención a Maiores en atención ao indicado no artigo 213.6 e nos termos do artigo 119 LCSP, 

constando motivada a urxencia en informe emitido pola Unidade Xestora. 

 

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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2º.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto técnico relativo 

á contratación das obras de: POBRA DO BROLLÓN.- Execución Centro de Atención a Maiores, 

con informe de supervisión favorable. 

 

3º.- Aprobar o expediente de contratación e dispoñer a apertura do procedemento de 

adxudicación aplicable ao presente contrato, que é o procedemento aberto con trámite de urxente, 

regulado polos artigos 156 a 158, da LCSP, de 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, debendo verificarse os requisitos establecidos no PCAP, con 

carácter previo á súa formalización e execución. 

 

4º.- Aprobar o gasto, por importe de 1.747.348,56 €, dos cales 158.849,87 € corresponden 

ao IVE (10%), coas condicións sinaladas no informe de intervención que se recoller nos 

antecedentes desta proposta. 

 

5º.- Dispoñer que, previamente á adxudicación, se verifique a condición establecida no 

artigo 213.6 da LCSP.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

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

MODIFICACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DISTINTAS ENTIDADES 

E CONCELLOS. 

 

Primeiro.- Proposta de aprobación do convenio interadministrativo de cooperación entre 

a Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Viveiro para cooperar no financiamento da 

“Promoción do Concello de Viveiro”, ano 2022.  

 

“Visto o informe da Sección de Fomento do Servizo de Contratación e Fomento no que 

literalmente de establece o seguinte: 
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“Visto o escrito remitido dende o Concello de Viveiro (EXP-2022/PES_03/021580 ) no 

que solicita a formalización dun convenio de cooperación entre a Deputación de Lugo e o Concello 

de Viveiro para a execución dos fins comúns consistentes en cooperar na “promoción do Concello 

de Viveiro”, por importe total de 158.000,00 € (dos que os 150.000,00 € serán financiados pola 

Deputación de Lugo e 8.000,00 € serán financiados polo Concello de Viveiro), dende a Sección de 

Fomento do Servizo de Contratación e Fomento, emítese informe favorable en base ás seguintes 

consideracións: 

 

Consideracións xurídico administrativas. 

 

Lexislación de réxime local. 

 

Primeira.- Son fins propios e específicos da Provincia garantir os principios de 

solidariedade e equilibrio intermunicipais, no marco da política económica e social (art. 31.2 

LBRL). 

Entre as competencias propias das Deputacións Provinciais, o artigo 36.1 da citada LBRL 

sinala: “(...) b) Asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, 

especialmente os de menor capacidade económica e de xestión; (...), d) A cooperación no fomento 

do desenrolo económico e social e na planificación no territorio provincial, de acordo coas 

competencias das demais Administracións Públicas neste ámbito. (...)”. En aplicación do artigo 36, 

letra d) da LRBRL “a Deputación da soporte aos concellos para a tramitación de procedementos 

administrativos e realización de actividades materiais e de xestión asumíndoas cando aqueles se 

llas encomenden.” 

No mesmo senso se pronuncia o artigo 109 da LALG ao sinalar que: “é competencia propia 

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

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

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

 

Segunda.- A lexislación de réxime local é consecuente coa autoorganización a través de 

relacións de cooperación tal e como se desprende do contido do artigo 30 do TRRL ,ao sinalar que: 

“1.- A Deputación cooperará á efectividade dos servizos municipais, preferentemente dos 

obrigatorios, aplicando a tal fin: a) medios económicos propios da mesma que se asignen; (...); c) 
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As subvencións ou axudas de calquera procedencia (...)” 2.- A cooperación poderá ser total ou 

parcial, segundo aconsellen as circunstancias económicas dos Municipios interesados 3.- Os 

servizos aos que debe acadar a cooperación serán, en todo caso, os relacionados como mínimos no 

artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril.(...) 6.- As formas de cooperación serán: (...) h) Subscrición 

de convenios administrativos; (...)” 

A lexislación de réxime local de Galicia, nesa idea de potenciar a colaboración e 

cooperación entre as administracións públicas para a satisfacción dos intereses xerais, nun sistema 

multinivel de poder público, e por ende con intereses, obxectivos e fins comúns, a través da Lei 

5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de 

decembro, de racionalización e sostibilidade da administración local, precisa no seu artigo 3.3 que: 

“non se entenderán como o exercicio de novas competencias, (...), f) a colaboración entre 

administracións entendida como o traballo en común para solventar os problemas comúns que 

poidan formularse alen do concreto reparto competencial entre os distintos sectores da acción 

pública de acordo co ar. 193.2 da Lei 5/1997” –LALGA-, precepto este que regula a colaboración 

entre as administracións públicas autonómicas, e tamén o auxilio administrativo do art. 193.4 da 

LALGA conceptuado legalmente como o deber que teñen tódalas administracións de prestarlle 

apoio e asistencia activa as demais para que estas poidan exercer axeitadamente as súas 

competencias. 

 

Terceira.- No artigo 111 do Real Decreto Lexislativo 781/86 de 18 de abril, do texto 

refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, disponse que: “as 

Entidades Locais poderán concertar os contratos, pactos ou condicións que teñan por conveniente, 

sempre que non sexan contrarios ó interese público, ó ordenamento xurídico ou ós principios de 

boa administración, e deberán cumprilos a teor dos mesmos, sen prexuízo das prerrogativas 

establecidas, no seu caso, a favor de ditas Entidades”. 

 

Cuarta.- A cooperación da Deputación Provincial cos concellos atribúese directamente polo 

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

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

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

A determinación competencial das Entidades locais, fixada na lexislación básica estatal, 

complementase coa lexislación de réxime local autonómica e coa normativa sectorial estatal e 



44 

 

autonómica, posto que a STC 41/2016, de 3 marzo, interpreta o reformado artigo 25 da LBRL 

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

competencias propias aos municipios ao igual que outras leis estatais sectoriais. 

 

Normativa común sobre o réxime xurídico do sector público. 

 

Primeira.- No art. 3.1.k da Lei 40/2015, do 1 de outubro indicase que: “as administracións 

públicas, deberán respectar na súa actuación e relacións os principios de cooperación, colaboración 

e coordinación entre as Administracións Públicas”. Esta cooperación horizontal, resulta coherente 

cos principios que rexen as relacións interadministrativas tal e como se prevé no artigo 140 da 

mesma Lei, citando no seu apartado 1.a)“lealdade institucional” e concretando no artigo 141, na 

súa letra d) que consecuentemente aquelas deberán ”Prestar, no ámbito propio, a asistencia activas 

que as outras administracións puideran recadar para o eficaz exercicio das súas competencias”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Segunda.- O artigo 47.1 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector 

Público, recolle a definición de convenios, establecendo que: “Son convenios os acordos con 

efectos xurídicos adoptados polas Administracións Públicas, os organismos públicos e entidades de 

dereito público vinculados ou dependentes ou as Universidades públicas ente si ou con suxeitos de 

dereito privado para un fin común. 

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

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

(...)”. 

Este mesmo artigo 47, no seu punto segundo, sinala, respecto á tipoloxía dos convenios, 

que: “Os convenios que subscriban as Administracións Públicas, os organismos públicos e as 
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entidades de dereito público vinculados ou dependentes e as universidades públicas, deberán 

corresponder a algún dos seguintes tipos: a) Convenios interadministrativos, asinados entre dúas ou 

mais Administracións públicas, ou ben entre dous ou mais organismos públicos ou entidades de 

dereito público vinculadas ou dependentes de distintas administracións públicas... (...).” 

 

Terceira.- En canto aos requisitos de validez e eficacia dos convenios, o artigo 48 da 

amentada Lei 40/2015, recolle o seguinte: “1. As Administracións Públicas poderán subscribir 

convenios con suxeito de dereito público e privado, sen que elo poida supoñer cesión de 

titularidade ou competencia; (...); 3. A subscrición de convenios deberá mellorar a eficiencia da 

xestión pública, facilitar a utilización conxunta de medios e servizos públicos, contribuír a 

realización de actividades de utilidade pública e cumprir coa lexislación de estabilidade 

orzamentaria e sostibilidade financeira; (...); 5. Os convenios que inclúan compromisos financeiros 

deberán ser financeiramente sostibles, debendo quen os subscriban, ter capacidade para financiar os 

asumidos durante a vixencia do convenio; 6. As aportacións financeiras que se comprometan a 

facer os asinantes non poderán ser superiores aos gastos derivados da execución do convenio; (...); 

8.- Os convenios perfecciónanse pola prestación do consentimento das partes. (...)”. 

 

Cuarta.- No que respecta ao contido dos convenios, o artigo 49 de Lei 40/2015, sinala que 

“(…) deberán incluír, polo menos: 

Suxeitos que subscriben o convenio e a capacidade xurídica con que actúa cada unha das 

partes. 

A competencia na que se fundamente a actuación da Administración Pública. 

O Obxecto do convenio e actuacións a realizar por cada suxeito para o seu cumprimento, 

indicando, no seu caso, a titularidade do resultado obtido. 

Obrigas e compromisos económicos asumidos por cada unha das partes , se os houbera, 

indicando a súa distribución temporal por anualidades e a súa imputación concreta ao orzamento, 

de acordo co previsto na lexislacións orzamentaria. 

Consecuencias aplicables no caso de incumprimentos das obrigas e compromisos asumidos 

por cada unha das partes, e no seu caso os criterios para determinar a posible sanción por 

incumprimento 

Mecanismos de seguimento, vixilancia e control da execución do convenio e dos 

compromisos adquiridos polos asinantes. 
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Réxime de modificación do convenio. 

Prazo de vixencia do convenio, tendo en conta: 

1. Os convenios deberán ter unha duración determinada, que non poderá ser superior a 

catro anos, salvo que por norma se prevea un prazo superior. 

2. En calquera momento, antes de finalizar o prazo previsto, os asinantes poderán acordar 

de forma unánime a súa prórroga por un período de ata catro anos adicionais ou a súa extinción. 

(...)”. 

 

Quinta.- Polo que se refire ao contido da memoria, debe cumprir co previsto no artigo 50.1 

da Lei 40/2015, do 1 de outubro e na Instrución Terceira do Acordo do Consello de Ministros do 

15 de decembro de 2017, que establece as cuestións mínimas, en epígrafes diferenciados, a analizar 

na memoria xustificativa: 

“1. A súa necesidade de subscribir o convenio e a oportunidade de facelo nese momento. 

2. O seu impacto económico cuantificado. 

3. A xustificación da natureza xurídica do convenio e, en particular, do carácter non 

contractual da actividade en cuestión á que se refire o obxecto do convenio. 

4. Xustificación do previsto na Lei 40/2015, do1 de outubro, en particular, no previsto no 

artigo 48 da citada Lei” 

 

Sexta.- Os artigos 114 e 115 da LRALG regulan respectivamente, a asistencia económico–

financeira e a asistencia técnica aos concellos, aplicables ao fin deste convenio. 

 

Sétima.- Sinalar que o convenio interadministrativo se configura como unha relación 

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

tanto pola causa, como polos fins e mesmo o seu ámbito, entendendo que a cooperación horizontal 

interadministrativa contribúe eficazmente á satisfacción dun fin público compartido, colaboración 

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

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

horizontal (público – público). 

A propia Xunta de Galicia ao abeiro do establecido na Lei 14/2013, do 26 de decembro, de 

racionalización do sector público autonómico regula diversos mecanismos de colaboración dentro 

do sector público e puxo en circulación a chamada guía de colaboración público - público da 
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Comunidade Autónoma de Galicia, que serve de acervo xurídico - administrativo a tomar como 

referencia. 

 

Conclusións. 

 

En base ao anteriormente exposto: 

 

Primeira.- As competencias que exerce a Deputación Provincial de Lugo, no marco da 

relación de cooperación que se formaliza a través da sinatura deste convenio, teñen plena cabida 

nos supostos dos amentados artigos 36.1 da LRBRL e 109 da LALGA (encádrase no deber de 

colaboración e asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos concellos). 

Ademais, na idea de potenciar a colaboración e cooperación entre as Administracións 

Públicas para a satisfacción dos intereses xerais, nun sistema multinivel de poder público e, polo 

tanto, con intereses, obxectivos e fins comúns, a Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes 

derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e 

sustentabilidade da Administración local, establece, no seu artigo 3.3, que: “Non se entenderá 

como exercicio de novas competencias: (...). f) A colaboración entre administracións entendida 

como o traballo en común para a solución de aqueles problemas, tamén comúns, que puideran 

formularse máis alá do concreto reparto competencial nos distintos sectores da acción pública...”e 

na letra g) O auxilio administrativo, de acordo co disposto no artigo 193.4 da Lei 5/1997, 

conceptuado legalmente como o deber que teñen tódalas administracións de prestarlles apoio e 

asistencia activa as demais para que estas poidan exercer axeitadamente as súas competencias. 

 

Segunda.- Pola súa banda, o Municipio de Viveiro, consonte ao artigo 25 da LRBRL: 

“Para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover 

actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións 

da comunidade veciñal nos termos previstos neste artigo. O Municipio exercerá en todo caso como 

competencias propias, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, nas 

seguintes materias: (...) h) Información e promoción da actividade turística, (...) m) promoción da 

cultura (...). 
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Terceira.- Existen títulos competenciais propios para articular e ordenar unha cooperación 

administrativa. 

No convenio concretase o seu ámbito territorial e a entidade que debe asumir os seus 

resultados e reflicte o contido pautado no artigo 49 da Lei 40/2015, do 1 de outubro (LRXSP). 

 

Cuarta.- O presente convenio ten natureza administrativa e non lle é de aplicación a Lei de 

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

Contratos do Sector Público, pola que se traspón ao ordenamento xurídico español as Directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014: “Quedan 

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

contratos regulados nesta Lei ou en normas administrativas especiais celebrados entre si pola 

Administración Xeral do Estado, as Entidades Xestoras e os Servizos Comúns da Seguridade 

Social, as Universidades Públicas, as Comunidades Autónomas e as Cidades Autónomas de Ceuta 

e Melilla, as Entidades locais, as entidades con personalidade xurídico pública dependentes delas e 

as entidades con personalidade xurídico privada, sempre que, neste último caso, teñan a condición 

de poder adxudicador. A súa exclusión queda condicionada ao cumprimento das seguintes 

condicións (…)”. Neste caso, cúmprense as condicións fixadas ao efecto polo párrafo 1º deste 

artigo sexto (letras a, b, c) xa que as entidades intervintes non teñen vocación de mercado (…), o 

convenio establece unha cooperación entre as entidades coa finalidade de garantir que os servizos 

públicos que lles incumben se presten de xeito que se acaden os obxectivos que teñen en común e, 

que o desenvolvemento da cooperación se guía unicamente por consideracións relacionadas co 

interese público. Ademais, no artigo 31.1 desta Lei, relativo á potestade de autoorganización e 

sistemas de cooperación pública vertical e horizontal, establécese que: “As entidades pertencentes 

ao sector público poderán cooperar entre si dalgunha das seguintes formas, sen que o resultado desa 

cooperación poida cualificarse de contractual: (…)b) Mediante sistemas de cooperación horizontal 

entre entidades pertencentes ao sector público, previa celebración dos correspondentes convenios, 

nas condicións e cos límites que se establecen no apartado 1 do artigo 6. (…)”. 

 

Quinta.- Nestes supostos de relación interadministrativa de cooperación entre 

administracións públicas, con contraprestacións entre os beneficiarios ou que as administracións 

que os subscriben ostentan competencias compartidas de execución (ademais de actuar 

“conveniendi causa”), non é de aplicación a lexislación xeral de subvencións. 
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Sexta.- Consta informe de consignación orzamentaria, por importe de 150.000,00 €, na 

aplicación orzamentaria 9420.46200 do vixente orzamento xeral. 

 

Sétima.- O órgano competente para a aprobación do gasto, concesión desta axuda e 

aprobación do convenio no que se instrumenta, é a Xunta de Goberno, en base ao establecido no 

artigo 59.8 e 18 do vixente regulamento orgánico da Excma. Deputación Provincial (BOP, núm. 

202 de data 3 de setembro de 2020). 

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

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

 

Polo anteriormente exposto, tendo en conta que o expediente foi fiscalizado de 

conformidade por Intervención, propoño que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 

 

1º.- Aprobar o texto do convenio de cooperación entre a Deputación de Lugo e o Concello 

de Viveiro para a execución dos fins comúns consistentes en cooperar na “promoción do concello 

de Viveiro” por importe total de 158.000,00 €. 

 

2º.- Aprobar o gasto, en concepto de achega económica, por parte da Deputación, por 

importe de 150.000,00 € para o financiamento dos fins e actuacións contempladas no convenio, con 

cargo a aplicación orzamentaria 9420.46200.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Segundo.- Proposta de aprobación, se procede, do convenio interadministrativo entre 

a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro que ten por obxecto cooperar no financiamento da 

“Proxecto de mellora de dotacións no campo de deportes municipal”. 

 

Logo de ver a proposta do señor deputado delegado da área de Deportes, Artesanía e 

Deseño e Memoria Histórica, do seguinte teor: 
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Para os efectos de aprobación do convenio interadministrativo de cooperación entre a 

Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro para a execución dos fins común de “Proxecto de 

mellora de dotacións no campo de deportes municipal”, consta no expediente: 

 

1. Solicitude do Concello de Viveiro con número de expediente no GTM: 

2022/PES_03/019731 que inclúe ademais: 

a. Proxecto memoria valorada do investimento. 

b. Declaracións responsables relativas a non existencia de débedas e ás obrigas a asumir 

polo Concello de Viveiro e os certificados correspondentes. 

2. Informe do servizo de Deportes relativo ao referido expediente. 

3. Memoria de impacto económico. 

4. Borrador de convenio. 

Á vista así mesmo, do informe do Servizo de Contratación e Fomento. 

E do informe do servizo de Intervención de Fiscalización limitada previa do expediente. 

 

Á vista do exposto, o deputado que subscribe propón que pola Xunta de Goberno se 

adopten os seguintes acordos: 

 

1º.- Aprobar o texto do convenio interadministrativo de cooperación a subscribir entre a 

Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Viveiro, para a realización conxunta dunha 

actividade, na que conflúen os respectivos títulos competenciais, para o fin común de “Proxecto de 

mellora de dotacións no campo de deportes municipal”, por importe total de 91.782,67 €, cunha 

achega da administración autonómica de 40.000,00€, dos que 10.000,00 € serán a cargo da 

Deputación de Lugo e 41.782,67 € a cargo do Concello de Viveiro. 

 

2º.- Aprobar o gasto por importe de 10.000,00€ con cargo á aplicación orzamentaria 

3410.76200 do Orzamento Xeral Provincial para o exercicio 2022, a favor do Concello de Viveiro, 

en concepto da achega económica comprometida pola Deputación no marco do devandito 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Terceiro.- Proposta de aprobación, se procede, de convenio interadministrativo a 

subscribir co Concello de A Pontenova. 

 

Logo de ver a proposta da señora deputada delegada da área de Medio Rural e do Mar e 

Mocidade, do seguinte teor: 

 

“Aprobación, se procede, do texto do convenio interadministrativo de cooperación a 

subscribir pola Deputación Provincial de Lugo e o Concello de A Pontenova, para a realización 

conxunta das obras de “Renovación de pavimentos, rede de abastecemento de auga e rede de 

saneamento de pluviais en Vileimil, parroquia de Vilaboa, municipio de A Pontenova”, para o fin 

común de mellora da infraestrutura viaria rural; e do gasto, por importe de 50.000 €, con cargo á 

aplicación orzamentaria 4190.76200 do Orzamento Xeral Provincial para o exercicio 2022, a favor 

do Concello de A Pontenova, en concepto de achega económica comprometida pola Deputación no 

seo do devandito convenio. 

 

Don Darío Campos Conde, en nome e representación do Concello de A Pontenova, con 

NIF: P2704800H, presentou no Rexistro Electrónico Xeral desta entidade, o 28 de outubro de 2022 

(RE nº 2022RT014241), escrito mediante o cal solicita a formalización dunha relación 

interadministrativa de cooperación para a realización conxunta coa Deputación Provincial de Lugo 

das obras de “Renovación de pavimentos, rede de abastecemento de auga e rede de saneamento de 

pluviais en Vileimil, parroquia de Vilaboa, municipio de A Pontenova”, para o fin común de 

mellora da infraestrutura viaria rural. 

 

En relación con esta solicitude, dende a Área de Medio Rural e do Mar, e Mocidade, 

emitiuse informe do seguinte teor:  

 

“(...). 

 

Consideracións legais e técnicas. 



52 

 

 

Normativa aplicable. 

Os convenios a través dos que se formalicen as relacións interadministrativas de 

cooperación entre a Deputación Provincial de Lugo e outras Administracións Públicas, Organismos 

públicos e entidades de Dereito público vinculados ou dependentes daquelas regúlanse, 

esencialmente, por: 

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

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

Administracións Públicas (LPACAP). 

A Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALGA). 

A Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL). 

O Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido 

das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local (TRRL). 

O Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, publicado no BOP nº 202, do 

3 de setembro de 2020 (RODPL). 

As Bases de Execución do Orzamento vixente en cada momento, de aplicación preferente 

en materia económico-orzamentaria. 

As restantes normas de Dereito Administrativo que, en cada caso, sexan de aplicación. 

 

Relacións interadministrativas. 

A relación de cooperación interadministrativa suscitada polo representante do Concello de 

A Pontenova configúrase como un aparello técnico-administrativo que se adecúa con plenitude aos 

principios xerais de actuación e funcionamento do sector público nas súas relacións, establecidos 

con carácter básico nos artigos 3.1.k), 140.1.d), 141.1.d), 143 e 144.1.d) da LRXSP, e, para o 

ámbito local, nos artigos 57 da LRBRL, 111 do TRRL e 193.1.b) da LALGA.  

 

Títulos competenciais. 

As competencias que exerce a Deputación Provincial de Lugo no marco da relación de 

cooperación proxectada son as establecidas nos artigos 36.1, letras b) e d) da LRBRL, e 109.1.d) da 

LALGA.  

Pola súa banda, o Municipio de A Pontenova ostenta competencias propias, entre outras, 

nas materias de: abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas 
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residuais, infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade, en virtude do establecido 

nas letras c) e d) do artigo 25.2 da LRBRL.  

Asemade, con independencia das competencias que naquelas materias lle atribúan a 

lexislación estatal e/ou autonómica, o artigo 26 da mesma LRBRL establece a obriga de que todos 

os Municipios deberán prestar, entre outros: os servizos de abastecemento domiciliario de auga 

potable, rede de sumidoiros, acceso aos núcleos de poboación e pavimentación das vías públicas. 

 

Financiación das actuacións. 

O custo total de execución das actuacións que constitúen o obxecto da relación de 

cooperación proxectada ascende a 296.437,46 € (IVE incluído), que se financiarán do xeito 

seguinte: 

Deputación Provincial de Lugo: 50.000 €. 

Concello de A Pontenova: 246.437,46 €. 

O Concello de A Pontenova achegará a cantidade que, de ser preciso, resulte necesaria para 

dar cumprimento ao fin común perseguido. 

 

Órgano competente para a aprobación do convenio. 

En canto á competencia para a aprobación do convenio que a Deputación proxecta 

subscribir co Concello de A Pontenova, corresponderalle aquela á Xunta de Goberno, en virtude do 

establecido nos artigos 59.18 e 59.8 do RODPL, en relación co disposto no artigo 118.1 da Lei 

9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, e no apartado IV deste informe. 

 

Considerando o anteriormente exposto, e á vista da documentación que obra no expediente, 

informo favorablemente para que, logo dos demais trámites regulamentarios procedentes, se 

aproben pola Xunta de Goberno: 

 

O texto do convenio interadministrativo de cooperación a subscribir entre a Deputación 

Provincial de Lugo e o Concello de A Pontenova, para a realización conxunta das obras de 

“Renovación de pavimentos, rede de abastecemento de auga e rede de saneamento de pluviais en 

Vileimil, parroquia de Vilaboa, municipio de A Pontenova”, para o fin común de mellora da 

infraestrutura viaria rural, por importe total de 296.437,46 €, dos que 50.000 € serán a cargo da 

Deputación de Lugo e 246.437,46 € a cargo do Concello de A Pontenova.  
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O gasto, por importe de 50.000 €, con cargo á aplicación orzamentaria 4190.76200 do 

vixente Orzamento Xeral Provincial, a favor do Concello de A Pontenova, en concepto da achega 

económica comprometida pola Deputación no marco do devandito convenio.” 

 

No expediente constan, ademais: 

Memoria xustificativa, emitida polo centro xestor, onde constan os antecedentes e 

obxectivos perseguidos coa formalización do convenio, e onde se analizan: a súa necesidade e 

oportunidade, o seu impacto económico, o carácter non contractual e non subvencional da 

actividade, e o cumprimento do previsto na LRXSP. 

 

Borrador do texto do convenio proposto pola Área de Medio Rural e do Mar, e Mocidade. 

 

Certificación, emitida polo Servizo de Contabilidade e Contas, de existencia de saldo 

suficiente para a autorización do gasto que a sinatura do convenio supón para a Deputación de 

Lugo. 

 

Informe favorable da Sección I de Fomento, do Servizo de Contratación, relativo ao texto 

do convenio proposto pola Área de Medio Rural e do Mar, e Mocidade. 

 

Á vista dos documentos e actuacións precedentes, a Unidade de Intervención manifestou a 

súa conformidade en informe de fiscalización limitada previa do 15 de novembro de 2022.  

 

Tendo en conta o exposto, propoño que pola Xunta de Goberno se adopten os seguintes 

acordos: 

 

1º.- Aprobación do convenio interadministrativo de cooperación a subscribir pola 

Deputación Provincial de Lugo e o Concello de A Pontenova, para a realización conxunta das obras 

de “Renovación de pavimentos, rede de abastecemento de auga e rede de saneamento de pluviais 

en Vileimil, parroquia de Vilaboa, municipio de A Pontenova”, para o fin común de mellora da 

infraestrutura viaria rural, por importe total de 296.437,46 €, dos que 50.000 € serán a cargo da 

Deputación de Lugo e 246.437,46 € a cargo do Concello de A Pontenova. 
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2º.- Aprobación do gasto, por importe de 50.000 €, con cargo á aplicación orzamentaria 

4190.76200 do vixente Orzamento Xeral Provincial, a favor do Concello de A Pontenova, en 

concepto da achega económica comprometida pola Deputación no marco do devandito convenio.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

8.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA XUSTIFICATIVA 

DA SUBVENCIÓN TRAMITADA CO NÚMERO DE EXPEDIENTE SUBDOT-2021/015, 

OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA PARA A DOTACIÓN E MELLORA DE 

SERVIZOS COMUNITARIOS PARA O ANO 2021. 

 

Logo de ver a proposta do señor deputado delegado da área de Cooperación e Asistencia 

aos Concellos, do seguinte teor: 

 

“Primeiro.- Con data 15 de xullo de 2022 a Xunta de Goberno, con base na proposta da 

Comisión de valoración, acordou aprobar a proposta de resolución definitiva da concesión das 

subvencións, na cal se inclúe a solicitude tramitada co número de expediente SUBDOT-2021/015, 

correspondente á Asociación de Veciños de Augaxosa (Riotorto), destinada as obras de 

“Acondicionamento Almacén Local Social”, concedéndolle unha subvención por importe de 

5.679,78 €, incluída no Programa para a dotación e mellora de servizos comunitarios para o ano 

2021. 

 

Segundo.- Daniel Neira Uz, presentou en forma e prazo a conta xustificativa 

correspondente á devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións 

aprobadas o 23 de xullo de 2021. 

 

Terceiro.- Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do 

grado de cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos 

realizados e a documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

15 de xullo de 2022 por acordo da Xunta de Goberno, a favor da Asociación de Veciños de 

Augaxosa, tramitada co número de expediente SUBDOT-2021/015, destinada ás obras de 

“Acondicionamento Almacén Local Social” por un importe de 5.679,78 €, así como o aboamento 

da mesma.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

9.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA XUSTIFICATIVA 

DA SUBVENCIÓN TRAMITADA CO NÚMERO DE EXPEDIENTE SUBDOT-2021/016, 

OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA PARA A DOTACIÓN E MELLORA DE 

SERVIZOS COMUNITARIOS PARA O ANO 2021. 

 

Logo de ver a proposta do señor deputado delegado da área de Cooperación e Asistencia 

aos Concellos, do seguinte teor: 

 

“Primeiro.- Con data 15 de xullo de 2022 a Xunta de Goberno, con base na proposta da 

Comisión de valoración, acordou aprobar a proposta de resolución definitiva da concesión das 

subvencións, na cal se inclúe a solicitude tramitada co número de expediente SUBDOT-2021/016, 

correspondente á Comunidade Veciñal de Montes en Man Común de San Julián de Gaibor 

(Begonte), destinada as obras de “Mellora do Firme de Camiños de Acceso ao Monte Veciñal”, 

concedéndolle unha subvención por importe de 5.650,87 €, incluída no Programa para a dotación e 

mellora de servizos comunitarios para o ano 2021. 

 

Segundo.- María José Cabarcos Blanco, presentou en forma e prazo a conta xustificativa 

correspondente á devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións 

aprobadas o 23 de xullo de 2021. 
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Terceiro.- Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do 

grado de cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos 

realizados e a documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou 

de conformidade a mesma. 

 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

15 de xullo de 2022 por acordo da Xunta de Goberno, a favor da Comunidade Veciñal de Montes 

en Man Común de San Julián de Gaibor, tramitada co número de expediente SUBDOT-2021/016, 

destinada ás obras de “Mellora do Firme de Camiños de Acceso ao Monte Veciñal” por un importe 

de 5.650,87 €, así como o aboamento da mesma.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

10.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA 

XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN TRAMITADA CO NÚMERO DE EXPEDIENTE 

SUBDOT-2021/024, OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA PARA A DOTACIÓN E 

MELLORA DE SERVIZOS COMUNITARIOS PARA O ANO 2021. 

 

Logo de ver a proposta do señor deputado delegado da área de Cooperación e Asistencia 

aos Concellos, do seguinte teor: 

 

“Primeiro.- Con data 15 de xullo de 2022 a Xunta de Goberno, con base na proposta da 

Comisión de valoración, acordou aprobar a proposta de resolución definitiva da concesión das 

subvencións, na cal se inclúe a solicitude tramitada co número de expediente SUBDOT-2021/024, 

correspondente á Asociación Veciñal San Felipe de Balgos (Cervantes), destinada as obras de 

“Mellora e Adecuación do Firme de Camiño Veciñal”, concedéndolle unha subvención por importe 

de 5.671,87 €, incluída no Programa para a dotación e mellora de servizos comunitarios para o ano 

2021. 
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Segundo.- Manuel Trabado González, presentou en forma e prazo a conta xustificativa 

correspondente á devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións 

aprobadas o 23 de xullo de 2021. 

 

Terceiro.- Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do 

grado de cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos 

realizados e a documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou 

de conformidade a mesma. 

 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

15 de xullo de 2022 por acordo da Xunta de Goberno, a favor da Asociación Veciñal San Felipe de 

Balgos, tramitada co número de expediente SUBDOT-2021/024, destinada ás obras de “Mellora e 

Adecuación do Firme de Camiño Veciñal” por un importe de 5.671,87 €, así como o aboamento da 

mesma.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

11.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA 

XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN TRAMITADA CO NÚMERO DE EXPEDIENTE 

SUBDOT-2021/027, OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA PARA A DOTACIÓN E 

MELLORA DE SERVIZOS COMUNITARIOS PARA O ANO 2021. 

 

Logo de ver a proposta do señor deputado delegado da área de Cooperación e Asistencia 

aos Concellos, do seguinte teor: 

 

“Primeiro.- Con data 15 de xullo de 2022 a Xunta de Goberno, con base na proposta da 

Comisión de valoración, acordou aprobar a proposta de resolución definitiva da concesión das 

subvencións, na cal se inclúe a solicitude tramitada co número de expediente SUBDOT-2021/027, 

correspondente ao MVMC Foxas Pedrouzos e Grañedo (Lugo), destinada as obras de “Mellora dun 
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camiño”, concedéndolle unha subvención por importe de 6.000,00 €, incluída no Programa para a 

dotación e mellora de servizos comunitarios para o ano 2021. 

 

Segundo.- Andrés Verdes González, presentou en forma e prazo a conta xustificativa 

correspondente á devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións 

aprobadas o 23 de xullo de 2021. 

 

Terceiro.- Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do 

grado de cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos 

realizados e a documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou 

de conformidade a mesma. 

 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

15 de xullo de 2022 por acordo da Xunta de Goberno, a favor do MVMC Foxas Pedrouzos e 

Grañedo, tramitada co número de expediente SUBDOT-2021/027, destinada ás obras de “Mellora 

dun camiño” por un importe de 6.000,00 €, así como o aboamento da mesma.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

12.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA 

XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN TRAMITADA CO NÚMERO DE EXPEDIENTE 

SUBDOT-2021/039, OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA PARA A DOTACIÓN E 

MELLORA DE SERVIZOS COMUNITARIOS PARA O ANO 2021. 

 

Logo de ver a proposta do señor deputado delegado da área de Cooperación e Asistencia 

aos Concellos, do seguinte teor: 

 

“Primeiro.- Con data 15 de xullo de 2022 a Xunta de Goberno, con base na proposta da 

Comisión de valoración, acordou aprobar a proposta de resolución definitiva da concesión das 
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subvencións, na cal se inclúe a solicitude tramitada co número de expediente SUBDOT-2021/039, 

correspondente á Agrupación de Veciños Xanimol Prados (Sober), destinada as obras de 

“Acondicionamento dun camiño”, concedéndolle unha subvención por importe de 4.085,00 €, 

incluída no Programa para a dotación e mellora de servizos comunitarios para o ano 2021. 

 

Segundo.- Carlos Losada Rodríguez, presentou en forma e prazo a conta xustificativa 

correspondente á devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións 

aprobadas o 23 de xullo de 2021. 

 

Terceiro.- Sobre a conta xustificativa emitíronse informes técnicos favorables, acerca do 

grado de cumprimento dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos 

realizados e a documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou 

de conformidade a mesma. 

 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

15 de xullo de 2022 por acordo da Xunta de Goberno, a favor da Agrupación de Veciños Xanimol 

Prados, tramitada co número de expediente SUBDOT-2021/039, destinada ás obras de 

“Acondicionamento dun camiño” por un importe de 4.085,00 €, así como o aboamento da mesma.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

13.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONTA 

XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN TRAMITADA CO NÚMERO DE EXPEDIENTE 

SUBDOT-2021/057, OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA PARA A DOTACIÓN E 

MELLORA DE SERVIZOS COMUNITARIOS PARA O ANO 2021. 

 

Logo de ver a proposta do señor deputado delegado da área de Cooperación e Asistencia 

aos Concellos, do seguinte teor: 
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“Primeiro.- Con data 15 de xullo de 2022 a Xunta de Goberno, con base na proposta da 

Comisión de valoración, acordou aprobar a proposta de resolución definitiva da concesión das 

subvencións, na cal se inclúe a solicitude tramitada co número de expediente SUBDOT-2021/057, 

correspondente á Asociación Veciñal O Cruceiro de Lamagrande (Abadin), destinada as obras de 

“Adecuación e Recuperación Parcela como Espazo Público”, concedéndolle unha subvención por 

importe de 2.905,20 €, incluída no Programa para a dotación e mellora de servizos comunitarios 

para o ano 2021. 

 

Segundo.- Daniel López Cuba, presentou en forma e prazo a conta xustificativa 

correspondente á devandita subvención de acordo coas bases reguladoras destas subvencións 

aprobadas o 23 de xullo de 2021. 

 

Terceiro.- Sobre a conta xustificativa (a parte efectiva da actuación é de un 95,83% da 

subvención concedida), emitíronse informes técnicos favorables, acerca do grado de cumprimento 

dos fins para o que se concedeu a subvención, a adecuación dos gastos realizados e a 

documentación presentada polo beneficiario, pola súa parte, Intervención fiscalizou de 

conformidade a mesma. 

 

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

 

Aprobar a conta xunto coa documentación xustificativa da subvención outorgada con data 

15 de xullo de 2022 por acordo da Xunta de Goberno, a favor da Asociación Veciñal O Cruceiro de 

Lamagrande, tramitada co número de expediente SUBDOT-2021/057, destinada ás obras de 

“Adecuación e Recuperación Parcela como Espazo Público” por un importe de 2.784,09 €, así 

como o aboamento da mesma.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 
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14.- SOLICITUDE DO ALCALDE DO CONCELLO DE SAMOS, DE 

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PREVISTAS NO PLAN ÚNICO 

2022. 

 

Logo de ver a proposta do señor deputado delegado da área de Deportes, Artesanía e 

Deseño e Memoria Histórica, do seguinte teor: 

 

Á vista solicitude do Concello de Samos formulada polo seu alcalde no que expón 

“...Debido a dificultades organizativas para levar a cabo a realización dunha “Carreira popular”. 

Solicita adicar a cantidade de 3000 € a realización do “Torneo de Fútbol Sala”, en vez dos 2000 € 

aprobados inicialmente. Polas razóns expostas en lugar de realizar a “Carreira popular”, realizar as 

seguintes actividades: Actividade de “Fútbol e Predeporte escolar” para os nenos do colexio de 

Samos por importe de 338,80 €. Actividade de “Ximnasia de mantemento” para residentes das 

vivendas comunitarias de Samos por importe de 661,20 €”. 

 

Á vista do informe do servizo de Deporte do seguinte teor literal: 

 

«Informe relativo a solicitude do Alcalde do Concello de Samos de destinar os fondos 

concedidos para a realización das actuacións recollidas dentro do “Programa de celebración de 

actividades deportivas” á execución das actuacións “Actividades deportivas: torneo fútbol sala e 

carreira popular”, do Plan Único de Cooperación cos Concellos 2022. 

 

Vista a solicitude de Nº expediente: 2022/PES_03/021368 e nº rexistro 2022RT014414 de 

data 02/11/2022 14:32:14 polo alcalde do Concello de Samos no que expón “...Debido a 

dificultades organizativas para levar a cabo a realización dunha “Carreira popular”. Solicita adicar 

a cantidade de 3000 € a realización do “Torneo de Fútbol Sala”, en vez dos 2000 € aprobados 

inicialmente. Polas razóns expostas en lugar de realizar a “Carreira popular”, realizar as seguintes 

actividades: Actividade de “Fútbol e Predeporte escolar” para os nenos do colexio de Samos por 

importe de 338,80 €. Actividade de “Ximnasia de mantemento” para residentes das vivendas 

comunitarias de Samos por importe de 661,20 €”, emítese o seguinte informe, 

 

Antecedentes. 
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Primeiro. O Pleno da Deputación Provincial de Lugo, en sesión ordinaria celebrado o 28 de 

decembro de 2021, acordou a aprobación das Bases do Plan Provincial Único de Cooperación cos 

Concellos 2022, publicadas no BOP nº 006, do luns 10 de xaneiro de 2022. 

A base 21ª.- determina que: 

A xestión do Plan único será levada a cabo polos seguintes servizos da Deputación: 

(...) 

e. Programa de actividades deportivas: Área de Deportes, Artesanía e Deseño e Memoria 

Histórica – Servizo de Deportes 

Pola súa parte, a Base B.5.- Programa de actividades deportivas, reflicte que con carácter 

xeral os concellos poderán destinar, a actividades deportivas, con cargo ao Plan único 2022 da 

Deputación de Lugo a cantidade que cada Concello determine, fixándose un gasto mínimo por 

actividade de 1.500,00€, non podendo solicitar actividades con gasto inferior, correspondentes ao 

exercicio natural de 2022. Atenderase ao establecido na Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de 

Galicia, en canto ás competencias e funcións atribuídas aos Concellos e ás Deputacións. 

 

Segundo. O alcalde do Concello de Samos presentou, en data 09/02/2022 15:17:28 e nº 

rexistro 2022RT001309, solicitude de participación no Plan Provincial Único de Cooperación cos 

Concellos 2022.  

No relativo ao Programa de actividades deportivas, o Concello de Samos formulaba como 

actividades a desenvolver “Actividades deportivas: Torneo fútbol sala e Carreira popular”, cunha 

achega da Deputación Provincial por importe total de 4000 €. 

 

Terceiro. O Pleno da Deputación Provincial de Lugo, en sesión extraordinaria celebrada o 

05 de abril de 2022, acordou a aprobación do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 

2022, no que se contempla unha achega de 4000 € para a Programa de actividades deportivas: 

“Actividades deportivas: Torneo fútbol sala e Carreira popular”. 

 

Cuarto. O Alcalde do Concello de Samos solicita destinar o importe concedido 4000 € para 

a realización das actuacións recollidas no Programa de actividades deportivas: “Actividades 

deportivas: Torneo fútbol sala e Carreira popular” á execución das seguintes actividades: “Torneo 

de fútbol sala, Fútbol e predeporte; e Ximnasia de mantemento”. 
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Por tanto, á vista do indicado, a modificación solicitada afectaría ao contido da actividade 

especifica a realizar, pero non á sua tipoloxía e ao seu carácter deportivo. 

 

Quinto. Ha de terse en conta que o Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 

2022 contempla, na súa Base 16.2. Resto programas, que os concellos poderán solicitar 

motivadamente a modificación/substitución das actividades, actuacións ou eventos, con 

anterioridade á data límite do vencemento de cada programa, respectando en todo caso a mesma 

finalidade, e por consecuencia a aplicación orzamentaria, e que será tramitada por cada unidade 

xestora dos distintos programas e aprobada, de proceder, pola Xunta de Goberno da Deputación. 

Cómpre lembrar que segundo o reflectido na Base 17.7 do Plan Único de Cooperación cos 

Concellos 2022 “a efectos de xustificación deberá presentarse no Rexistro Xeral da Deputación na 

data límite do 31 de marzo de 2023, a conta xustificativa.” 

 

Sexto. E que así mesmo, as Bases do referido Plan prevén na súa Base 15.2 que “Os 

remanentes ou aforros producidos en cada programa, poderán ser utilizados en outras actividades, 

eventos ou actuacións, sempre que sexan da mesma tipoloxía e non supoña modificación 

orzamentaria (é dicir, con cargo ao mesmo programa de gasto que aquel no que se producira a 

baixa ou aforro) previa proposta do Concello presentada con anterioridade á data límite do 

vencemento do programa e aprobada pola Xunta de Goberno da Deputación. Cada área xestora 

tramitará a concesión de aforros ou remanentes producidos, de ser o caso.” 

 

Sétimo. No relativo ao órgano de aprobación, cabería concluír que por analoxía e para 

supostos de solicitudes coma o que se propón por parte do Concello de Samos, debería entenderse a 

Xunta de Goberno como órgano competente para estimar ou desestimar as solicitudes de cambio de 

realización de actividades contempladas no Plan Único. 

Así mesmo, cómpre lembrar o previsto no o Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, que no seu 

artigo 172 dispón expresamente que “os créditos para gastos destinaranse exclusivamente á 

finalidade específica para a cal houberan sido autorizados no presuposto xeral da entidade local ou 

polas súas modificacións debidamente aprobadas”. 

En consecuencia, á vista do exposto e a xuízo de quen asina, procedería estimar a solicitude 

formulada polo Concello de Samos para “Torneo de fútbol sala, Fútbol e predeporte; e Ximnasia de 
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mantemento”, por entender que cumpriría cos requisitos previstos nas Bases do Plan Provincial 

Único de Cooperación cos Concellos 2022, dado que a modificación proposta relativa a destinar os 

importes da achega provincial para o programa de actividade deportivas, suporía no seu caso a 

realización de actividades que serían da mesma tipoloxía, tendo en conta que a actividade proposta, 

se axustaría ao fomento de actividades deportivas de mantemento e exercicio físico e de promoción 

de hábitos saudables, e entendendo por tanto, - e a salvo da valoración por parte do servizo de 

Intervención respecto desta cuestión-, que non suporían unha modificación orzamentaria. 

Tal é o que procede informar ao respecto, con sometemento a calquera outro criterio mellor 

fundado en Dereito”. 

 

Á vista do informe do servizo de Intervención. 

 

Por todo o exposto proponse á Xunta de Goberno que adopte o seguinte acordo: 

 

Estimar, en base ao establecido na Base 15.2 do Plan Único de Cooperación cos Concellos 

2022, a solicitude do alcalde do Concello de Samos de modificación de actividades deportivas para 

destinar os fondos ás actividades “Torneo de fútbol sala, Fútbol e predeporte; e Ximnasia de 

mantemento”, por entender que cumpriría cos requisitos previstos nas Bases do Plan Provincial 

Único de Cooperación cos Concellos 2022, dado que a modificación proposta consistiría na 

realización de actividades que serían da mesma tipoloxía e non suporían modificación 

orzamentaria.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

15.- PROPOSTA DE CUMPRIMENTO DE DECRETO DO XULGADO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE LUGO, DITADO NO PROCEDEMENTO 

DE ETX 12/2022. 

 

Logo de ver a proposta do Director da Asesoría Xurídica, do seguinte teor: 
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“Visto o Auto de data 10 de xuño de 2022 ditado polo Xulgado do Contencioso 

Administrativo nº1 de Lugo no procedemento: Execución de títulos xudiciais 12/2022 

(P.O.345/2017) o cal decide acceder ao despacho de execución interesada polos recorrentes da 

Sentenza firme de data 14 de febreiro de 2020 ditada no Procedemento Ordinario 345/2017 

debendo requirirse á Deputación a fin de que proceda a adoptar as medidas pertinentes para o 

íntegro e inmediato cumprimento do disposto no título executivo, con imposición das custas 

procesuais do incidente á Deputación na cifra máxima de 600 euros. 

 

Visto o Decreto de 4 de novembro de 2022 do devandito Xulgado no que se acorda aprobar 

a taxación de custas practicada a instancia da parte executante en data 26 de setembro de 2022 por 

importe de 600 euros a cuxo pago foi condenada a Deputación. 

 

Vista a certificación sobre a existencia de crédito suficiente para o aboamento da cantidade 

antes indicada comunicada polo Servizo de Intervención. 

 

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

 

O ingreso da cantidade de 600 euros en concepto de custas na conta de consignacións 

indicada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº1 de Lugo.” 

 

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

presentada e anteriormente transcrita. 

 

16.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA. 

 

Dación de conta do decreto da presidencia de 17 de novembro de 2022 en relación ao 

Protocolo xeral de actuación entre esta Deputación e a Universidade de Santiago de Compostela 

(USC). 

 

Con data de 17 de novembro de 2022 ditouse decreto no que se aproba o texto do Protocolo 

xeral de intencións entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e a Universidade de Santiago de 

Compostela para apoiar a participación desta na ampliación do capital da Sociedade UNIRISCO 
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Galicia S.C.R. S.A., coa finalidade de fomentar na provincia de Lugo a creación e 

desenvolvemento de novas empresas cunha importante base tecnolóxica. A Xunta de Goberno 

queda enterada. 

 

17.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS. 

 

Non se formulan. 

 

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

horas e trinta minutos do día de referencia, de todo o cal eu, o Secretario, certifico. 

 


