
SESIÓN   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO DO DÍA   11 DE XUÑO DE 2018  .

No  Pazo  Municipal  de  Ferrol,  sendo  as  dez  horas   e  cinco
minutos do día 11 de xuño de 2018, reuniuse a Xunta de Goberno Local,
en primeira convocatoria, baixo a Presidencia do Iltmo. Sr. Don Jorge
Juan  Suárez  Fernández,  coa  asistencia  dos  señores  Concelleiros
seguintes, integrantes desta Xunta de Goberno Local: Don Jesús Baster
rechea López, Dona María de la Luz Fernández Lemos, Dona Rosa María d
e las Nieves Méndez Fonte, Dona José Álvaro Montes Celeiro, Dona Saín
za Ruiz Ferreño e Don Luís Miguel Victoria Gallego  . Asistidos polo 
Secretario  Xeral  Don  Leopoldo  Moure  García  e  polo  Interventor
Municipal Don Vicente José Calvo del Castillo, ó obxecto de celebrar
sesión ordinaria correspondente a este día, adoptándose os seguintes
acordos:

1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS
ANTERIORES. A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por
unanimidade, acordou a aprobación das actas das sesións anteriores,
celebradas os días 4 de xuño (ordinaria) e 7 de xuño (extraordinaria
e urxente) de 2018.

2. PROPOSTA DE APROBACIÓN DO     "PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA
A CONSTRUCCIÓN DUNHA PISTA POLIDERPORTIVA EN MANDIÁ". Examinada a
proposta  que  eleva  a  Concelleira  de  Urbanismo  e  Mobilidade,  que
textualmente di:

“Con  data  do  07.06.2018,  o  Xefe  do  Servizo  de  Urbanismo  e
Infraestruturas emitiu o seguinte informe-proposta sobre o asunto:

“I. Con data 04/05/2018 e Rexistro de Entrada no Concello núm.
27.232  preséntase  o  “Proxecto  básico  e  de  execución  para  a
construcción dunha pista polideportiva en Mandiá”, redactado polos
arquitectos don José Alejandro Romero Alonso e don Manuel Amable
Romero Pérez en maio de 2018.

II. Con data do 05/06/2018 o enxeñeiro industrial municipal de
Urbanismo emite informe favorable de acordo cos artigos 233 e 235
(informe de supervisión) da Lei 9/2017, do 8 novembro, de Contratos
do  Sector  Público,  pola  que  se  traspoñen  ó  ordenamento  xurídico
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE
e  2014/24/UE,  de  26  de  febreiro  de  2014  (LCSP,  en  adiante).  O
proxecto  describe  as  actuacións  consistentes  na  urbanización  da
parcela anexa ao local social de Mandiá e unha municipal lindante con
ela para colocar unha pista polideportiva.

O orzamento total é de 287.994,80-€ (IVE do 21% engadido).



III. Segundo o disposto no artigo 147.2 da Lei 2/2016, do 10
febreiro, do Solo de Galicia (LSG), as obras públicas municipais
entenderanse autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto logo
da  acreditación  no  expediente  do  cumprimento  da  lexislación
urbanística e sectorial, así coma do planeamento en vigor.

O informe do enxeñeiro industrial municipal do 05/06/2018 recolle
o  cumprimento  de  dita  lexislación  urbanística  e  sectorial  e  o
planeamento en vigor.

IV. Existe no expediente unha encomenda de xestión do alcalde na
que se indica que a aprobación do proxecto para a construcción dunha
pista polideportiva en Mandiá e a contratación das obras corresponden
ao Servizo de Urbanismo.

V. De acordo co artigo 231 LCSP, a adxudicación dun contrato
requirirá a previa elaboración, supervisión, aprobación e replanteo
do correspondente proxecto que definirá con precisión o obxecto do
contrato.  A  aprobación  do  proxecto  corresponderá  ao  órgano  de
contratación  salvo  que  tal  competencia  estea  especificamente
atribuída a outro órgano por unha norma xurídica.

De conformidade co artigo 21.1 apartado o) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das Bases do Réxime Local (LBRL), corresponde á
Alcaldía-Presidencia a aprobación dos proxectos de obras e servizos
cando sexa competente para a súa aprobación ou concesión.

A Disposición Adicional Segunda da LCSP, o Alcalde-Presidente
será o órgano de contratación nos contratos de obras cando o seu
valor estimado non supere o 10 por 100 dos recursos ordinarios do
orzamento, nin en calquera caso, o importe de seis millóns de euros,
incluídos os de carácter plurianual cando a súa duración non sexa
superior aos catro anos, eventuais prórrogas incluídas, sempre que o
importe acumulado de tódalas anualidades non supere nin o porcentaxe
indicado nin a contía sinalada.

De  conformidade  co  decreto  de  Alcaldía  de  delegación  de
competencias na Xunta de Goberno Local de data 01.06.2016 (BOP do
09.06.2016), a competencia para a aprobación dos proxectos de obras e
servizos do artigo 21.1.o) LBRL corresponde á Xunta de Goberno Local.

Exposto  o  que  antecede,  propónselle  á  concelleira  delegada
titular da Área de Urbanismo e Mobilidade a elevación á Xunta de
Goberno Local da seguinte proposta de acordo:

ÚNICO:  Aprobar,  de  conformidade  co  informe  do  enxeñeiro
industrial municipal do 05.06.2018, o “Proxecto básico e de execución
para a construcción dunha pista polideportiva en Mandiá”, redactado
polos  arquitectos  don  José  Alejandro  Romero  Alonso  e  don  Manuel
Amable  Romero  Pérez  en  maio  de  2018,  cun  orzamento  total  de
287.994,80-€ (IVE do 21% engadido)”.



Polo exposto, PROPÓNSELLE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL a adopción da
seguinte resolución:

ÚNICO:  Aprobar,  de  conformidade  co  informe  do  enxeñeiro
industrial municipal do 05.06.2018, o “Proxecto básico e de execución
para a construción dunha pista polideportiva en Mandiá”, redactado
polos  arquitectos  don  José  Alejandro  Romero  Alonso  e  don  Manuel
Amable  Romero  Pérez  en  maio  de  2018,  cun  orzamento  total  de
287.994,80-€ (IVE do 21% engadido)”.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  en  votación  ordinaria  e  por
unanimidade,  acordou  a  aprobación  da  proposta  anteriormente
transcrita.

3. PROPOSTA DE APROBACIÓN DO     “PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA
A OBRA DE MELLORA DA ACCESIBILIDADE NOS EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS E
DOCENTES  DO  CONCELLO  DE  FERROL.  FASE  I:  CENTROS  DEPORTIVOS".
Examinada  a  proposta  que  eleva  a  Concelleira  de  Urbanismo  e
Mobilidade, que textualmente di:

“Con  data  do  07.06.2018,  o  Xefe  do  Servizo  de  Urbanismo  e
Infraestruturas emitiu o seguinte informe-proposta sobre o asunto:

“I . Con data 11/05/2018 e Rexistro de Entrada no Concello núm.
28.377 preséntase o “Proxecto básico e de execución para a obra de
mellora da accesibilidade nos equipamentos deportivos e docentes do
Concello  de  Ferrol.  Fase  I:  Centros  deportivos”, redactado  polos
arquitectos don José Alejandro Romero Alonso e don Manuel Amable
Romero Pérez en maio de 2018.

II. Con data do 16.05.2018 o enxeñeiro industrial municipal de
Urbanismo emite informe favorable de acordo cos artigos 233 e 235
(informe de supervisión) da Lei 9/2017, do 8 novembro, de Contratos
do  Sector  Público,  pola  que  se  traspoñen  ó  ordenamento  xurídico
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE
e  2014/24/UE,  de  26  de  febreiro  de  2014  (LCSP,  en  adiante).  O
proxecto describe as actuacións consistentes na mellora e adaptación
das  condicións  de  accesibilidade  dos  pavillóns  polideportivos
municipais  do  Concello  de  Ferrol  actualmente  en  funcionamento,
suprímense as barreiras arquitectónicas no itinerario accesible do
entorno exterior, así como as barreiras arquitectónicas no interior
acadando a accesibilidade universal destas instalacións.

O orzamento total é de 191.841,44.-€ (IVE do 21% engadido).

III. Segundo o disposto no artigo 147.2 da Lei 2/2016, do 10
febreiro, do Solo de Galicia (LSG), as obras públicas municipais
entenderanse autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto logo
da  acreditación  no  expediente  do  cumprimento  da  lexislación
urbanística e sectorial, así coma do planeamento en vigor.



O informe do enxeñeiro industrial municipal do 16/05/2018 recolle
o  cumprimento  de  dita  lexislación  urbanística  e  sectorial  e  o
planeamento en vigor.

IV. Existe no expediente unha encomenda de xestión do alcalde na
que se indica que a aprobación do proxecto básico e de execución para
a obra de mellora da accesibilidade nos equipamentos deportivos e
docentes  do  Concello  de  Ferrol.  Fase  I:  Centros  deportivos,  e  a
contratación das obras, corresponden ao Servizo de Urbanismo.

V. De acordo co artigo 231 LCSP, a adxudicación dun contrato
requirirá a previa elaboración, supervisión, aprobación e replanteo
do correspondente proxecto que definirá con precisión o obxecto do
contrato.  A  aprobación  do  proxecto  corresponderá  ao  órgano  de
contratación  salvo  que  tal  competencia  estea  especificamente
atribuída a outro órgano por unha norma xurídica.

De conformidade co artigo 21.1 apartado o) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das Bases do Réxime Local (LBRL), corresponde á
Alcaldía-Presidencia a aprobación dos proxectos de obras e servizos
cando sexa competente para a súa aprobación ou concesión.

A Disposición Adicional Segunda da LCSP, o Alcalde-Presidente
será o órgano de contratación nos contratos de obras cando o seu
valor estimado non supere o 10 por 100 dos recursos ordinarios do
orzamento, nin en calquera caso, o importe de seis millóns de euros,
incluídos os de carácter plurianual cando a súa duración non sexa
superior aos catro anos, eventuais prórrogas incluídas, sempre que o
importe acumulado de tódalas anualidades non supere nin o porcentaxe
indicado nin a contía sinalada.

De  conformidade  co  decreto  de  Alcaldía  de  delegación  de
competencias na Xunta de Goberno Local de data 01.06.2016 (BOP do
09.06.2016), a competencia para a aprobación dos proxectos de obras e
servizos do artigo 21.1.o) LBRL corresponde á Xunta de Goberno Local.

Exposto  o  que  antecede,  propónselle  á  concelleira  delegada
titular da Área de Urbanismo e Mobilidade a elevación á Xunta de
Goberno Local da seguinte proposta de acordo:

ÚNICO:  Aprobar,  de  conformidade  co  informe  do  enxeñeiro
industrial municipal do 16.05.2018, o “Proxecto básico e de execución
para a obra de mellora da accesibilidade nos equipamentos deportivos
e  docentes  do  Concello  de  Ferrol.  Fase  I:  Centros  deportivos”,
redactado polos arquitectos don José Alejandro Romero Alonso e don
Manuel Amable Romero Pérez en maio de 2018, cun orzamento total de
191.841,44.-€ (IVE do 21% engadido).”

Polo exposto, PROPÓNSELLE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL a adopción da
seguinte resolución:



ÚNICO:  Aprobar,  de  conformidade  co  informe  do  enxeñeiro
industrial municipal do 16.05.2018, o “Proxecto básico e de execución
para a obra de mellora da accesibilidade nos equipamentos deportivos
e  docentes  do  Concello  de  Ferrol.  Fase  I:  Centros  deportivos”,
redactado polos arquitectos don José Alejandro Romero Alonso e don
Manuel Amable Romero Pérez en maio de 2018, cun orzamento total de
191.841,44.-€ (IVE do 21% engadido)”.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  en  votación  ordinaria  e  por
unanimidade,  acordou  a  aprobación  da  proposta  anteriormente
transcrita.

4.  PROPOSTA DE APROBACIÓN DO     “PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN E
ESTUDO DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA A OBRA DE MELLORA DA ACCESIBILIDADE
DE  CRUCES  DE  PEÓNS  (FASE  IV)  CATABOIS,  CANIDO,  A  MALATA-PORTO,
ENSANCHES A E B". Examinada a proposta que eleva a Concelleira de
Urbanismo e Mobilidade, que textualmente di:

“Con  data  do  06.06.2018,  o  Xefe  do  Servizo  de  Urbanismo  e
Infraestruturas emitiu o seguinte informe-proposta sobre o asunto:

“I . Con data 04/04/2018 e Rexistro de Entrada no Concello núm.
21.676  preséntase  o  “Proxecto  básico  e  de  execución  e  estudo  de
seguridade e saúde para a obra de mellora da accesibilidade de cruces
de peóns (Fase IV) (Catabois, Canido, A Malata-Porto, Ensanches A e
B), redactado polo enxeñeiro industrial don Alberto Castro Martínez
en abril de 2018 (Inycia Ingenieros, SL).

II. Con data do 17.04.2018 o enxeñeiro industrial municipal de
Urbanismo emite informe favorable de acordo cos artigos 233 e 235
(informe de supervisión) da Lei 9/2017, do 8 novembro, de Contratos
do  Sector  Público,  pola  que  se  traspoñen  ó  ordenamento  xurídico
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE
e  2014/24/UE,  de  26  de  febreiro  de  2014  (LCSP,  en  adiante).  O
proxecto  describe  as  actuacións  consistentes  nas  adaptacións  de
cruces de peóns e as súas beirarrúas, que actualmente presentan unha
adaptación deficiente nos barrios de Catabois, Canido, A Malata e
parte dos Ensanches A e B.

O orzamento total é de 331.121,15.-€ (IVE do 21% engadido).

III. Segundo o disposto no artigo 147.2 da Lei 2/2016, do 10
febreiro, do Solo de Galicia (LSG), as obras públicas municipais
entenderanse autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto logo
da  acreditación  no  expediente  do  cumprimento  da  lexislación
urbanística e sectorial, así coma do planeamento en vigor.

O informe do enxeñeiro industrial municipal do 17/04/2018 recolle
o  cumprimento  de  dita  lexislación  urbanística  e  sectorial  e  o
planeamento en vigor.



IV. De acordo co artigo 231 LCSP, a adxudicación dun contrato
requirirá a previa elaboración, supervisión, aprobación e replanteo
do correspondente proxecto que definirá con precisión o obxecto do
contrato.  A  aprobación  do  proxecto  corresponderá  ao  órgano  de
contratación  salvo  que  tal  competencia  estea  especificamente
atribuída a outro órgano por unha norma xurídica.

De conformidade co artigo 21.1 apartado o) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das Bases do Réxime Local (LBRL), corresponde á
Alcaldía-Presidencia a aprobación dos proxectos de obras e servizos
cando sexa competente para a súa aprobación ou concesión.

A Disposición Adicional Segunda da LCSP, o Alcalde-Presidente
será o órgano de contratación nos contratos de obras cando o seu
valor estimado non supere o 10 por 100 dos recursos ordinarios do
orzamento, nin en calquera caso, o importe de seis millóns de euros,
incluídos os de carácter plurianual cando a súa duración non sexa
superior aos catro anos, eventuais prórrogas incluídas, sempre que o
importe acumulado de tódalas anualidades non supere nin o porcentaxe
indicado nin a contía sinalada.

De  conformidade  co  decreto  de  Alcaldía  de  delegación  de
competencias na Xunta de Goberno Local de data 01.06.2016 (BOP do
09.06.2016), a competencia para a aprobación dos proxectos de obras e
servizos do artigo 21.1.o) LBRL corresponde á Xunta de Goberno Local.

Exposto o que antecede, proponse á concelleira delegada titular
da área de Urbanismo e Mobilidade a elevación á Xunta de Goberno
Local da seguinte proposta de acordo:

ÚNICO:  Aprobar,  de  conformidade  co  informe  do  enxeñeiro
industrial municipal do 17.04.2018, o “Proxecto básico e de execución
e  estudo  de  seguridade  de  saúde  para  a  obra  de  mellora  da
accesibilidade de cruces de peóns (Fase IV) (Catabois, Canido, A
Malata-Porto, Ensanches A e B”, redactado polo enxeñeiro industrial
don Alberto Castro Martínez en abril de 2018 (Inycia Ingenieros, SL),
cun orzamento total de 331.121,15-€ (IVE do 21% engadido).”

Polo exposto, PROPÓNSELLE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL a adopción da
seguinte resolución:

ÚNICO:  Aprobar,  de  conformidade  co  informe  do  enxeñeiro
industrial municipal do 17.04.2018, o “Proxecto básico e de execución
e  estudo  de  seguridade  e  saúde  para  a  obra  de  mellora  da
accesibilidade de cruces de peóns (Fase IV) (Catabois, Canido, A
Malata-Porto, Ensanches A e B), redactado polo enxeñeiro industrial
don Alberto Castro Martínez en abril de 2018 (Inycia Ingenieros, SL),
cun orzamento total de 331.121,15-€ (IVE do 21% engadido)”.



A  Xunta  de  Goberno  Local,  en  votación  ordinaria  e  por
unanimidade,  acordou  a  aprobación  da  proposta  anteriormente
transcrita.

5. PROPOSTA DE APROBACIÓN DO     “PROXECTO REURBANIZACIÓN DE FERROL
VELLO, RÚA ESPARTERO". Examinada a proposta que eleva a Concelleira
de Urbanismo e Mobilidade, que textualmente di:

“Con  data  do  06.06.2018,  o  Xefe  do  Servizo  de  Urbanismo  e
Infraestruturas emitiu o seguinte informe-proposta sobre o asunto:

“I . Con data 11/01/2018 e Rexistro de Entrada no Concello núm.
1.892  preséntase  o  “Proxecto  Reurbanización  de  Ferrol  Vello,  rúa
Espartero”, redactado polo enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos don
Francisco Javier Iglesias Cao en xaneiro de 2018.

II.  A  Comisión  Asesora  de  Seguimento  do  Plan  Especial  de
Protección  e  Rehabilitación  do  barrio  de  Ferrol  Vello,  na  súa
xuntanza  de  data  23/02/2018  informou  favorablemente  o  proxecto
sinalando en todo caso que, para a recuperación das lousas existentes
nas  beirarrúas  deberá  procederse  previamente  á  documentación  e
numeración das mesmas para a súa posterior recolocación no mesmo
lugar; estas pezas deberán conservarse na medida do posible no seu
estado  de  orixe,  non  sendo  admisibles  procedementos  agresivos  de
regularización das mesmas, tales como o aserrado para acadar unha
superficie perfecta.

III. Con data do 18/04/2018 e Rexistro de Entrada no Concello
núm.  24.561  achégase  o  informe  favorable  da  Dirección  Xeral  de
Patrimonio Cultural no que se indican as seguintes condicións:

“1. Todas as luminarias, serán do mesmo tipo e se axustarán ao
indicado no “proxecto de normalización do mobiliario urbano do Barrio
de Ferrol Vello” que foi informado pola Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural.

2. No que atinxe ás lousas existentes, tendo en conta que o
pavimento está catalogado no PEPR de Ferrol Vello, deben facerse as
seguintes puntualizacións: A intervención deberá ter como criterio a
non reutilización senón a recolocación das lousas, o que implica que
unha vez levantadas, depositadas e custodiadas, e tralo soterramento
das conducións, procederase á colocar novamente as lousas no mesmo
lugar  que  ocupaban  orixinalmente  evitando  calquera  cambio  da  súa
posición, quedando excluída, asemade, calquera intervención tendente
a regularizar cantos, dimensións, espesores, etc... e quedando tamén
excluída calquera actuación tendente a alterar o tratamento orixinal
da superficie das pedras. Para levar a cabo o anteriormente exposto
deberase redactar un anexo con memoria descritiva e construtiva, así
como plano do citado tramo de rúa no que se reflictan a posición das
pedras que configuran o mesmo, na súa posición actual, e ás que se
lles asignará unha numeración individualizada tanto no plano como



fisicamente  a  cada  lousa,  aos  efectos  da  súa  identificación  e
posterior reposición no lugar que ocupaban previamente ao inicio das
obras.

3. As obras non poderán afectar ás estruturas históricas ou ben
de facelo deberán de ter en conta o establecido no PE. Calquera
incidencia sobre as mesmas deberá ser autorizada previamente polo
órgano competente da Consellería de Cultura.

4. Antes do inicio das obras terá que presentarse para a súa
autorización pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (P.d. xefe
do Servizo de Coordinación da Área Cultural, da Xefatura Territorial
da Coruña) un proxecto de control arqueolóxico das obras previstas
asinado por técnico competente, que cumpra cos requisitos esixidos no
Decreto 199/997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade
arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.

5. As obras non poderán iniciarse ata que dito proxecto non sexa
autorizado.

6.  Á  vista  dos  resultados  da  actuación  arqueolóxica  poderán
modificarse ás condicións da autorización das obras.

IV. Con data 09/05/2018 e Rexistro de Entrada no Concello núm.
27.930 preséntase o “Proxecto Reurbanización de Ferrol Vello, rúa
Espartero”, redactado polo enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos don
Francisco Javier Iglesias Cao en xaneiro de 2018, coas correccións
indicadas no informe dos servizos técnicos.

V. Con data do 22.05.2018 o enxeñeiro industrial municipal de
Urbanismo emite informe favorable de acordo cos artigos 233 e 235
(informe de supervisión) da Lei 9/2017, do 8 novembro, de Contratos
do  Sector  Público,  pola  que  se  traspoñen  ó  ordenamento  xurídico
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE
e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (LCSP, en adiante).

No informe indícase que o proxecto que se presentou con data
09/05/2018 contén as correccións técnicas solicitadas no seu informe
anterior e que estas correccións non modifican o contido do proxecto
para os efectos do informe favorable da Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural. 

O proxecto describe as actuacións consistentes na modificación da
rasante  da  calzada  da  rúa  Espartero  para  que  estea  a  cota  coas
beirarrúas, a xeración dunha zona de descanso fronte á parcela da
antiga Fábrica de Lápices e a renovación da rede de auga potable, de
sumidoiros de fecais e de pluviais, a preinstalación das redes de
electricidade e telefonía que permitan tanto dar servizo soterrado ás
parcelas como ir soterrando paulatinamente as liñas aéreas eléctricas
existentes, e a renovación das instalacións de iluminación pública.



O orzamento total é de 594.569,37.-€ (IVE do 21% engadido).

VI. Segundo o disposto no artigo 147.2 da Lei 2/2016, do 10
febreiro, do Solo de Galicia (LSG), as obras públicas municipais
entenderanse autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto logo
da  acreditación  no  expediente  do  cumprimento  da  lexislación
urbanística e sectorial, así coma do planeamento en vigor.

O informe do enxeñeiro industrial municipal do 16/05/2018 recolle
o  cumprimento  de  dita  lexislación  urbanística  e  sectorial  e  o
planeamento en vigor.

VII. De acordo co artigo 231 LCSP, a adxudicación dun contrato
requirirá a previa elaboración, supervisión, aprobación e replanteo
do correspondente proxecto que definirá con precisión o obxecto do
contrato.  A  aprobación  do  proxecto  corresponderá  ao  órgano  de
contratación  salvo  que  tal  competencia  estea  especificamente
atribuída a outro órgano por unha norma xurídica.

De conformidade co artigo 21.1 apartado o) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das Bases do Réxime Local (LBRL), corresponde á
Alcaldía-Presidencia a aprobación dos proxectos de obras e servizos
cando sexa competente para a súa aprobación ou concesión.

A Disposición Adicional Segunda da LCSP, o Alcalde-Presidente
será o órgano de contratación nos contratos de obras cando o seu
valor estimado non supere o 10 por 100 dos recursos ordinarios do
orzamento, nin en calquera caso, o importe de seis millóns de euros,
incluídos os de carácter plurianual cando a súa duración non sexa
superior aos catro anos, eventuais prórrogas incluídas, sempre que o
importe acumulado de tódalas anualidades non supere nin o porcentaxe
indicado nin a contía sinalada.

De  conformidade  co  decreto  de  Alcaldía  de  delegación  de
competencias na Xunta de Goberno Local de data 01.06.2016 (BOP do
09.06.2016), a competencia para a aprobación dos proxectos de obras e
servizos do artigo 21.1.o) LBRL corresponde á Xunta de Goberno Local.

Exposto  o  que  antecede,  propónselle  á  concelleira  delegada
titular da Área de Urbanismo e Mobilidade a elevación á Xunta de
Goberno Local da seguinte proposta de acordo:

ÚNICO:  Aprobar,  de  conformidade  co  informe  do  enxeñeiro
industrial municipal do 22.05.2018, o “Proxecto Reurbanización de
Ferrol Vello, rúa Espartero”, redactado polo enxeñeiro de Camiños,
Canais e Portos don Francisco Javier Iglesias Cao en xaneiro de 2018,
cun orzamento total de 594.569,37.-€ (IVE do 21% engadido) debendo
ter en conta as condicións de execución de obra indicadas no informe
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e na Comisión Asesora do
Plan Especial de Protección e Rehabilitación do barrio de Ferrol
Vello.”



Polo exposto, PROPÓNSELLE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL a adopción da
seguinte resolución:

ÚNICO:  Aprobar,  de  conformidade  co  informe  do  enxeñeiro
industrial municipal do 22.05.2018, o “Proxecto Reurbanización de
Ferrol Vello, rúa Espartero”, redactado polo enxeñeiro de Camiños,
Canais e Portos don Francisco Javier Iglesias Cao en xaneiro de 2018,
cun orzamento total de 594.569,37.-€ (IVE do 21% engadido) debendo
ter en conta as condicións de execución de obra indicadas no informe
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e na Comisión Asesora do
Plan Especial de Protección e Rehabilitación do barrio de Ferrol
Vello”.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  en  votación  ordinaria  e  por
unanimidade,  acordou  a  aprobación  da  proposta  anteriormente
transcrita.

6.  PROPOSTA DE APROBACIÓN DA DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA
DEPOSITADA POLA EMPRESA CAMUYDE, S.L., CON MOTIVO DA ADXUDICACIÓN DO
CONTRATO:  “SUBMINISTRO  DE  15  MUPIS  DO  MODELO  FERROL-BARRIO  DE  A
MADALENA PARA FOMENTAR A MOBILIDADE DENTRO DO ÁMBITO DA ZONA URBAN”
(EXPTE.: 15UR 4.2.3) E ACORDOS COMPLEMENTARIOS. Examinada a proposta
que eleva o Xefe do Servizo de Contratación, que textualmente di:

“A concelleira delegada de Economía, Facenda, Emprego e RRHH,
mediante  resolución  de  data  27/11/2015,  adxudicou  o  contrato
correspondente á “Contratación do suministro de 15 MUPI`s do modelo
Ferrol-Barrio da Madalena para fomentar a mobilidade dentro do ámbito
da Zona Urban” (Expte.: 15UR 4.2.3) á empresa CAMUYDE, S.L. (CIF B-
15025760), por un importe total de 45.223,63 € (21% IVE incluído) e
un prazo de execución de dous meses.

Con  data  do  30/11/2015  se  formaliza  o  contrato  en  documento
administrativo  (nº  de  rexistro  1928).  Previamente  a  empresa
constituíu  na  Tesourería  Municipal  garantía  definitiva  mediante
ingreso  en  efectivo  por  transferencia  bancaria,  por  importe  de
1.868,74  €,  o  que  se  acredita  coa  carta  de  pagamento  de  data
13/11/2015 con número de operación 15001637.

Con  data  do  08/03/2017  a  empresa  CAMUYDE,  S.L. presenta  no
Rexistro  Xeral  do  Concello  de  Ferrol  escrito  no  que  solicita  a
devolución da fianza depositada. 

Con data do 09/02/2018 o técnico municipal designado responsable
do  contrato  informa  favorablemente  a  devolución  da  fianza
constituída.

Con  data  do  25/05/2018  a  Intervención  Municipal  informa
desfavorablemente a devolución da garantía, debido a que non consta
no expediente a acta de recepción.



Con data do 29/05/2018 o técnico municipal designado responsable
do contrato emite informe no que consta o seguinte: “Infórmase que o
subministro e montaxe en cuestión foi realizado correctamente. Polo
que se informa que os Mupis foron recibidos e postos en uso en
xaneiro do 2016”.

Por todo o anteriormente exposto, propónselle á Xunta de Goberno
Local a adopción dos seguintes acordos:

Primeiro:  Aprobar  a  cancelación  e  devolución  da  garantía
definitiva  depositada  na  Tesourería  Municipal  con  motivo  da
“Contratación do suministro de 15 MUPI`s do modelo Ferrol-Barrio da
Madalena para fomentar a mobilidade dentro do ámbito da Zona Urban”
(Expte.: 15UR 4.2.3), en data 13/11/2015 pola empresa CAMUYDE, S.L.
(CIF B-15025760) mediante carta de pago con nº de operación 15001637
e por importe de 1.868,74 euros (ingreso en metálico). 

Segundo: Aboar á empresa CAMUYDE, S.L. (CIF B-15025760), mediante
transferencia  bancaria,  o  importe  de  1.868,74.-€ (mil  oitocentos
sesenta e oito euros con setenta e catro céntimos) correspondente á
citada garantía”. 

A  Xunta  de  Goberno  Local,  en  votación  ordinaria  e  por
unanimidade,  acordou  a  aprobación  da  proposta  anteriormente
transcrita.

7.  PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  RECOÑECEMENTO
EXTRAXUDICIAL  DE  CRÉDITO  DA  RELACIÓN  DE  FACTURAS  Nº  28/2018.
Examinada a proposta que eleva a Alcaldía, que textualmente di:

“Examinadas  as  propostas  que  elevan  os  concelleiros  delegados  das  áreas  que  a
continuación  se  indican  sobre  a  validación  das  facturas  e  os  gastos  que  se  relacionan,
pertencentes ás súas áreas.

O art. 173 do RDL 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei de
facendas  locais,  establece  que  “as  obrigas  de  pagamento  serán  esixibles  á  Facenda  Local
cando resulten da execución dos seus respectivos orzamentos ou de sentenza xudicial firme”.

Aínda así,  as normas orzamentarias e a xurisprudencia reiterada declaran a obriga da
administración de evitar o enriquecemento inxusto. Neste sentido, os artigos 26 e 60.2 do RD
500/1990 establecen a posibilidade do recoñecemento extraxudicial de crédito, competencia
do Alcalde sempre que exista crédito orzamentario.

A base 36ª.3.d) das Bases de execución do Orzamento dispón que "Se o resultado do
informe  é  que  se  tramite  o  gasto  a  través  da  Comisión  Especial  de  Contas  por  esixir  o
recoñecemento  extraxudicial  de  crédito,  o  Servizo  de  Contabilidade  tramitará  o
correspondente expediente para a súa inclusión na primeira sesión do órgano colexiado ao que
lle corresponda (Pleno ou Xunta de Goberno Local) que se celebre".

Constan  nesta  Intervención  as  facturas  remitidas  polas  diferentes  áreas  e  que  se



relacionan de seguido:

Relación número 28.-

AREA DE NOVAS TECNOLOXÍAS.-

Nombre Descripción num_factura
importe
factura

Data
factura

Data de
entrada

en
rexistro

Motivo
(*)

GESTION TRIBUTARIA 
TERRITORIAL S.A.U.

Gestión SIXT - 
Decembro 2017

V17-0906 8.845,10 € 31/12/17 11/01/18 c), e)

AREA DE NOVAS TECNOLOXÍAS  8.845,10 €    

AREA DE BENESTAR SOCIAL.-

Nombre Descripción num_factura
importe
factura

Data
factura

Data de
entrada

en
rexistro

Motivo
(*)

ANTONIO SANDE 
FERNANDEZ

f.n. O000003/2018 
medicamentos 
usuarios benestar 
social.

O000003/2018 1.368,88 € 11/01/18 20/04/18 c), e)

ANTONIO SANDE 
FERNANDEZ

f.n. O000002/2018 
medicamentos 
usuarios benestar 
social.

O000002/2018 735,07 € 11/01/18 20/04/18 c), e)

AREA DE BENESTAR SOCIAL  2.103,95 €    

TOTAL REC XGL 11/06/2018 - RELAC. NÚM. 28 10.949,05 €    

a) Cando se basee na insuficiencia de crédito ou o proposto non sexa adecuado.
b) Cando non foran fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de pago.
c) Nos casos de omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais.
d) Cando o reparo derive de comprobacións materiais de obras, subministracións,

adquisicións e servizos.

Sen reparo:
e) Exclusivamente por tratarse de facturas de exercicios anteriores (artigo 26.2c e

60.2 RD 500/90).
f) Defectos de tramitación non esencias.

INFORMO

O recoñecemento extraxudicial  de crédito configúrase como un procedemento excepcional,
conducente á conversión de actos que conforme co ordenamento xuridico son nulos de pleno
dereito.

Con todo, esta invalidez dos actos administrativos non exime á Administración da obrigación



de aboamento das prestacións realizadas por un terceiro ao seu favor, en virtude dun principio
xeral do dereito segundo o cal ninguén pode enriquecerse en detrimento doutro, isto é, a teoria
do  enriquecemento  inxusto,  nacendo  así  unha  obrigación  "ex  lege".  De  modo  que  a
Administración  a  través  desta  figura  fai  efectivos  pagamentos  aos  que  outro  ten  dereito,
evitando os custos engadidos que suporía un procedemento xudicial.

Réxime dos reparos.

Regúlase nos artigos 215 ao 218 do RDL 2/2004, de 4 de marzo, sendo, en síntese, o seguinte:

Se no exercicio da función interventora o órgano interventor se manifestase en desacordo co
fondo ou coa forma dos actos, documentos ou expedientes examinados, deberá formular os
seus reparos por escrito antes da adopción do acordo ou resolución.

Se  o  reparo  afecta  á  disposición  de  gastos,  recoñecemento  de  obrigas  ou  ordenación  de
pagamentos,  suspenderase a tramitación do expediente ata que aquel sexa solucionado nos
seguintes casos:

a) Cando se basee na insuficiencia de crédito ou o proposto non sexa adecuado.
b) Cando non foran fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de pago.
c) Nos casos de omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais.
d) Cando  o  reparo  derive  de  comprobacións  materiais  de  obras,  subministracións,

adquisicións e servizos.

Cando o órgano ao que lle afecte o reparo non estea de acordo con este, corresponderalle ao
presidente da entidade local resolver a discrepancia, sendo a súa resolución executiva. Esta
facultade non será delegable en ningún caso.

Polo  anterior,  emítese  o  preceptivo  informe  de  reparo,  consonte  o  artigo  216.2  do  RD
Lexislativo 2/2004, polos motivos arriba indicados. Ainda que a Lei establece que este reparo
é suspensivo e lle  corresponde resolvelo ao Alcalde,  neste  caso,  no que a  prestación  está
executada, debe anudarse o réxime dos reparos ao do recoñecemento extraxudicial de créditos
e  ao  principio  do  enriquecimento  inxusto,  polo  que  se  entende  que  non  hai  tramitación
ningunha que suspender nin discrepancia que resolver, de forma que, emitido o reparo, resta o
recoñecemento extraxudicial do crédito polo órgano competente. Si que deberá suspenderse a
execución de calquera gasto incurso nos motivos anteriores.

Ferrol, 07 de xuño de 2018.
O interventor,

Vicente José Calvo del Castillo.

Logo de ver o informe da Intervención municipal correspondente ás facturas que se indican,
levanto o reparo e propóñolle á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:

1º.- Levantar  o reparo e aprobar o recoñecemento extraxudicial  de crédito das facturas  da
relación núm. 28 desglosadas na parte expositiva por importe total de 10.949,05 €.



2º.- Da presente resolución daráselle conta á Comisión Especial de Contas na primeira reunión
que se celebre”.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  en  votación  ordinaria  e  por
unanimidade,  acordou  a  aprobación  da  proposta  anteriormente
transcrita.

8. ROGOS. Non se formularon.

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levantou a
sesión, sendo  as dez horas  e dez minutos, de todo o que, como
Secretario, DOU FE.

       Visto e prace,             O Secretario Xeral,
   O Alcalde-Presidente

  D. Jorge Juan Suárez Fernández        D. Leopoldo Moure García


