
SESIÓN    ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO DO DÍA    21 DE AGOSTO DE
2017  .

No Pazo Municipal de Ferrol, sendo as once horas  e cez minutos
do día 21 de agosto de 2017, reuniuse a Xunta de Goberno Local, en pr
imeira 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 Basterrechea Lópe
z, Dona Rosa María de las Nieves Méndez Fonte, Dona José Álvaro Monte
s Celeiro e Don Luís Miguel Victoria Gallego . DISCULPAN: A sra. Ruíz
Ferreño e a sra. Fernández Lemos. Asistidos polo Secretario Xeral Don
Leopoldo Moure García e polo Interventor Municipal Don Manuel Roel
Hernández-Serrano,  ó  obxecto  de  celebrar  sesión  ordinaria
correspondente a este día, adoptándose os seguintes acordos:

1.APROBACIÓN,  SE  PROCEDE,  DO  BORRADOR  DA  ACTA  DA  SESIÓN
ANTERIOR.-  A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade,  acordou  a
aprobación  se  procede  do  borrador  da  acta  da  sesión  anterior
celebrada o día 16 de agosto de 2017 (ordinaria).

2.PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  RECOÑECEMENTO
EXTRAXUDICIAL  DE  CRÉDITO  DA  RELACIÓN  DE  FACTURAS  Nº  40/2017.-
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 40.-

AREA DE URBANISMO 

Emisor
Número de

factura
Importe da

factura
Data da
factura

Rexistro
entrada 

Motivo
(*)

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA 
S.L.

EGE1750298 5.602,30 € 01/08/17 31/07/17 c)

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA 
S.L.

EGE1750296 5.602,30 € 01/08/17 31/07/17 c)

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA 
S.L.

EGE1750295 5.602,30 € 01/08/17 31/07/17 c)

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA 
S.L.

EGE1750294 16.806,90 € 01/08/17 31/07/17 c)

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA 
S.L.

EGE1750277 5.602,30 € 01/08/17 31/07/17 c)

TOTAL AREA DE URBANISMO 39.216,10    

AREA DE SERVIZOS.-

Emisor
Número de

factura
Importe da

factura
Data da
factura

Rexistro
entrada 

Motivo
(*)

CLECE  S.A
7801300000

0717F
107.155,52

€
31/07/17 02/08/17 c)

TOTAL AREA DE SERVIZOS 
107.155,52

€
   

AREA DE DEPORTES.-

Emisor
Número de

factura
Importe da

factura
Data da
factura

Rexistro
entrada 

Motivo
(*)

CONTENEDORES Y SERVICIOS 
SANITARIOS S.A. CONTESA

17-070244 86,37 € 31/07/17 10/08/17 c)

TOTAL AREA DE DEPORTES 86,37 €    

Area de Sanidade.-

Emisor
Número de

factura
Importe da

factura
Data da
factura

Rexistro
entrada 

Motivo
(*)

ARUMIA S.L 17-645 1.029,72 € 01/08/17 09/08/17 c)
SALUD Y DESARROLLO HUMANO SL 17064 1.916,64 € 14/06/17 14/06/17 c)
SALUD Y DESARROLLO HUMANO SL 17065 1.916,64 € 14/06/17 15/06/17 c)

TOTAL AREA DE SANIDADE 4.863,00    



AREA DE BIBLIOTECAS.-

Emisor
Número de

factura
Importe da

factura
Data da
factura

Rexistro
entrada 

Motivo
(*)

CENTRAL LIBRERA FERROL SL 2953 1.673,19 € 09/06/17 22/06/17 c)
TOTAL AREA DE BIBLIOTECAS 1.673,19 €    

AREA DE CULTURA.-

Emisor
Número de

factura
Importe da

factura
Data da
factura

Rexistro
entrada 

Motivo
(*)

ASOCIACION MEMORIA ATLANTICA 1000002 1.452,00 € 24/04/17 08/05/17 c)
TOTAL AREA DE CULTURA 1.452,00 €    

AREA DE TURISMO

Emisor
Número de

factura
Importe da

factura
Data da
factura

Rexistro
entrada 

Motivo
(*)

LUCIA SARDIÑA ESPADA 560 363,00 € 10/05/17 25/06/17 c)
TOTAL AREA DE TURISMO 363,00    

TOTAL REC XGL 21/08/2017 - RELAC. NÚM. 40 154.809,18    

Motivo do reparo (artigo 216.2 TRLHL):
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.

Os  fondos  utilizados  por  calquera  Administración  son  publicos,  é
dicir, de todos os cidadáns e precisamente por iso non poden ser
manexados sen cumprir unha serie de requisitos minimos establecidos
pola  lei  para  asegurar  que  a  Administración  Pública  sirva  con
obxectividade os intereses xerais e actúe de acordo cos principios de
eficacia,  xerarquia,  descentralización,  desconcentración  e
coordinación,  con  sometemento  pleno  á  lei  e  ao  dereito  (art.103
Constitución).

En  aplicación  desta  teoria  á  esfera  local  e  para  liquidar  os
problemas e as inxustizas que ás veces se producen, instaurouse o
procedemento denominado de recoñecemento extraxudicial de crédito que
permite recoñecer obrigacións que non foron tramitadas por falta de
consignación orzamentaria ou por neglixencias varias ou derivadas de
actuacións irregulares diversas: contratacións verbais, modificacións
de obras e obras accesorias non aprobadas formalmente, etc.

RESPONSABILIDADES DERIVADAS DO RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL.

A  última  cuestión  que  procede  abordar  é  a  relativa  á  posible
responsabilidade  das  autoridades  e  funcionarios  derivada  das
contratacións irregulares, e respecto diso pódense facer as seguintes
consideracións:

O artigo 78 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local dispón que os membros das Corporacións locais están
suxeitos a responsabilidade civil e penal polos actos e omisións
realizados  no  exercicio  do  seu  cargo.  Tales  responsabilidades
esixiranse ante os Tribunais de xustiza competentes e tramitaranse
polo procedemento ordinario aplicable.

Así  mesmo,  o  apartado  terceiro  do  mesmo  artigo  indica  que  as
Corporacións  Locais  poderán  esixir  a  responsabilidade  dos  seus
membros cando por dolo ou culpa grave, causasen danos e prexuízos á
Corporación ou a terceiros, se estes fosen indemnizados por aquela.

A esixencia de responsabilidade a que alude o parágrafo anterior
concrétase  na  responsabilidade  das  autoridades  e  do  persoal  ao
servizo de a Administración recollido nos arts. 36 e ss. da Lei
40/2015, de 1 de outubro, de Réximen Xurídico do Sector Público e, a
diferenza da responsabilidade patrimonial da Administración, que ten
carácter obxectivo, a das autoridades e persoal ao seu servizo ten
carácter subxectivo, polo que require a concorrencia de dolo ou culpa
ou ben neglixencia grave (SSTS de 23-9-1994 e 10-5-2000).



Con todo, para poder esixir a responsabilidade subxectiva a que alude
o parágrafo precedente, será preciso que ademais de apreciar dolo,
culpa  ou  neglixencia  grave  na  actuación  das  autoridades  e
funcionarios,  esta  causase  un  dano  efectivo  e  avaliable
economicamente  á  Corporación  ou  a  terceiros,  se  estes  fosen
indemnizados, tal como indica o apartado segundo do artigo 78 da Lei
7/1985.

O procedemento para o seu exercicio detállase na Lei 39/2015 de 1 de
outubro,  do  Procedemento  Administrativo  Común  das  Administracións
Públicas  e  das  citadas  normas  pódense  deducir  as  seguintes
conclusións:
-Os responsables dos actos emanados dun órgano unipersonal son quen
os dita.
-Os responsables de actos ou acordos emanados dun órgano colexiado
son quen votase a favor dos mesmos.
-A responsabilidade esixible éo na medida en que se causar dano ou
prexuízo á Administración por dolo, culpa ou neglixencia grave. Non
por descoñecemento, impericia, falta ou erro.
-Tamén  é  esixible  a  responsabilidade  por  danos  ocasionados  a
terceiros,  se  estes  foren  indemnizados  pola  Administración  como
consecuencia  da  devandita  culpa,  dolo  ou  neglixencia  grave  de
autoridades ou persoal dela dependente.
-A responsabilidade non pode ser esixida directamente de terceiros á
autoridade ou persoal ao servizo da Administración. Os particulares,
para ser resarcidos, deben dirixirse á Administración e só esta pode
repetir ou derivar a responsabilidade, en procedemento interno, a
quen considere susceptibles de responsabilidade.
-A  acción  para  esixir  a  responsabilidade  patrimonial  aos  membros
dunha  Corporación  local  prescribe  ao  ano  da  adopción  do  acto  ou
acordo que motivou o dano indemnizable.
-En canto á responsabilidade penal rexen os prazos de prescrición do
Código penal e da Lei de Enxuízamento Criminal.

Así  mesmo,  é  preciso  sinalar  que,  en  materia  de  contratos  das
Administracións Públicas habemos remitirnos á Disp Ad 19ª do RD-Lei
3/2011, de 14 de novembro, que diferencia entre:

a.-Responsabilidade patrimonial das autoridades e do persoal ao
servizo  das  AAPP  derivada  das  suas  actuacións  en  materia  de
contratación administrativa tanto por danos causados a particulares
como  á  propia  Administración  remitindose  á  regulación  contida  no
Titulo X da Lei 30/92 e no RD 429/03, de 26 de marzo.

b.-Responsabilidade  disciplinaria do  persoal  ao  servizo  das
AAPP.  No  suposto  de  que  infrinxa  ou  aplique  indebidamente  algún
precepto  da  RDL  3/2011,  no  suposto  de  que  medie,  cando  menos,
neglixencia  grave  constituíndo  falta  muy  grave  e  a  súa
responsabilidade  esixirase  conforme  a  normativa  especifica
disciplinaria en función pública. 
Por último, partindo da suposición de que a contratación verbal e
orde de execución das prestacións, é dicir, autorización e compromiso



de gastos se realizou sen que existise crédito suficiente e adecuado
no  Orzamento  da  Corporación,  é  preciso  aludir  á  responsabilidade
persoal dos ordenadores de gastos e de pagos, e dos interventores
cando non advirtan por escrito a súa improcedencia, de todo gasto que
autoricen e de toda obrigación que recoñezan, liquiden ou paguen sen
crédito  suficiente,  que  se  recolle  no  artigo  188  do  TRLHL,  que
completa a redacción contida no artigo 173.5 da mesma norma e do 25.1
do RD 500/1990.

A doutrina considera que os compromisos de gastos sen consignación
orzamentaria dan lugar a responsabilidade contable e poden constituír
tamén malversación ou alcance se se dan os requisitos destes últimos
ilícitos.

A diferenza entre unha e outra figura afecta á tramitación: así como
o  alcance  compete  en  exclusiva  ao  Tribunal  de  Contas,  as  demais
infraccións  poden  tramitarse  pola  Administración  correspondente,
mediante o procedemento de responsabilidade patrimonial previsto nos
artigos 20 e 21 do RD 429/1993, do 26 de marzo, pero en todo caso a
entidade local que acorde a incoación do expediente comunicarao ao
Tribunal de Contas.

O  exposto  pon  de  manifesto  que  existen  diversos  tipos  de
responsabilidade que podería esixirse ás autoridades e persoal ao
servizo do Concello que interviñeron na actuación irregular, cuestión
que deberá ser apreciada en cada caso polo propio Concello.

CONSIDERACIÓNS SOBRE O CONTIDO DA RELACIÓN DE FACTURAS.

a.-Prestacións efectuadas durante o ano precedente.

Na relación non se inclúén facturas por prestacións efectuadas
durante o ano precedente, das que, de acordo co establecido nos arts
173 e 183 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
Refundido  da  Lei  Reguladora  das  Facendas  Locais,  26  e  53  do  RD
500/1990 e na base de execución orzamentaria 52ª, non se acredita a
existencia dos correspondentes compromisos de gastos no exercicio
anterior.

b.-Contratos menores non tramitados.

En  canto  á  facturación  correspondente  a  prestacións  que
poderían tramitarse como contratos menores, modalidade simplificada
de contratación administrativa regulada nos arts 23, 28, 111 e 138 do
RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei de Contratos do Sector Público e na base de execución dos
orzamentos municipais 36ª fundamentalmente, ínstase aos diferentes
órganos xestores ao cumprimento da normativa, reiterando o réxime de
responsabilidades descrito anteriormente que se poden derivar do seu
incumprimento, especialmente o contido na disposición adicional 19ª
do  RD-Lei  3/2011  e  concretamente  o  seu  apartado  segundo  que
establece:



“A  infracción  ou  aplicación  indebida  dos  preceptos  contidos  na
presente Lei por parte do persoal ao servizo das Administracións
Públicas,  cando  mediar  polo  menos  neglixencia  grave,  constituirá
falta  moi  grave  cuxa  responsabilidade  disciplinaria  se  esixirá
conforme a normativa específica na materia”.
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, 18 de agosto de 2017.= O interventor, 
Manuel Roel Hernández-Serrano

Logo de ver o informe da Intevención 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.  40  desglosadas  na  parte
expositiva por importe total de 154.809,18 €

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
dos  sres/as  asistentes,  acordou  a  aprobación  da  proposta
anteriormente transcrita.

3.PROPOSTA DE APROBACIÓN DA   C  ONSTITUCIÓN DE GRUPO DE TRABALLO
MUNICIPAL DE CONTROL E SEGUEMENTO DA DEPURACIÓN E COMPENSACIÓN DOS
GASTOS DE DEPURACIÓN PRODUCIDOS ATA ENTRADA EN VIGOR DA NOVA TAXA DE
DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS OU APLICACIÓN DA SUSPENDIDA.- Examinada
a proposta que eleva o Interventor Xeral Municipal, que textualmente
di:

INFORME DE INTERVENCIÓN

 I.-ANTECEDENTES.

Sen ánimo de exhaustividade debemos citar como tales os seguintes:

-Convocatorias do Consello de Administración de Emafesa para o día
20/02/17,01/03/2017 e 05/04/2017.
-Informe  de  custos  do  sistema  de  depuración  2014,2015  e  2016
elaborado  por  Emafesa  o  3/02/2017  a  petición  do  Sr.Alcalde  do
Concello de Ferrol.
-Informe do pasivo a 31/01/2017 (segundo punto 2 do orde do día do
Consello de administración convocado inicialmente para o 20/02/2017)
elaborado por Emafesa a petición do Sr.Alcalde do Concello de Ferrol.
-Prego de condicións do concurso para a selección da empresa privada
coa que constituir unha empresa de economía mixta para a xestión do
servizo público de abastecemento de auga potable e saneamento do
termo municipal de Ferrol, aprobado polo Pleno Municipal en sesión
celebrada o 18/09/1998.
-Oferta  presentada  pola  UTE  URBASER,S.A.-DRAGADOS  Y
CONSTRUCCIONES,S.A. (UTE,en adiante) ao concurso para a r"Selección
de empresa prívada coa que constituír unha Empresa de Economía Mixta
para a Xestión do Servicio Público de Abastecemento de auga potable e
Saneamento do Termo MunicÍpal de Ferrol” resultando adxudicataria de
dito concurso por acordo do Pleno Municipal de 28/04/1999.
-Contrato administrativo asinado polo Concello coa UTE o día 8 de
xuño de 1999.
-Protoco de execución concertada entre o Concello de Ferrol e Emafesa
para a xestión,explotación,mantemento e conservación do sistema de
saneamento e depuración de 17/06/2014.
-Estatutos da empresa mixta EMAFESA.
-Contas anuais de EMAFESA referentes aos exercicios 1999-2016.
 
II.-NORMATIVA APLICABLE.



 
-Constitución Española de 1978.
 
-RDL  2/2004  ,  de  5  de  marzo  ,  aproba  o  Texto  Refundido  da  Lei
Reguladora das Facendas Locais (Art. 213 e ss ).(TRLHL)
 
-Lei 7/85, de 2 de abril, de Bases de Reximen Local (L.R.B.R.L.).
 
-R.D.L.  781/86,  de  18  de  abril,  aproba  o  Texto  Refundido  das
Disposicions Legais vixentes en materia de Reximen Local (T.R.R.L).

-Lei  13/1995,  do  18  de  maio,  de  Contratos  das  Administracións
Públicas.

-R.D.L  2/2000,  16  de  xuño,  aproba  o  Texto  Refundido  da  Lei  de
Contratos das Administracións Públicas,(LCAP).

-R.D.L 3/2011 , de 14 de novembro, aproba o Texto Refundido da Lei de
Contratos do Sector Público (TRLCSP).

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

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

-Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro ,aproba o Regulamento da
Lei de Contratos das Administracións Públicas.

-Regulamento  de  Servizos  das  Corporacions  Locais,  aprobado  por
Decreto de 17 de xuño de 1955 RSCL.

-RD 2568/86, de 28 de novembro, aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das EE.LL.(ROF)
-Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

-Ordenanza fiscal Núm. 15 Reguladora da taxa da rede de saneamento do
Concello de Ferrol.

-Ordenanza fiscal Núm. 16 Reguladora da taxa de por subministración
de auga potable do Concello de Ferrol.

-Contrato, Prego de condicións, Anteproxecto de explotación e demáis
documentos que sirviron de base para a selección da empresa privada
coa que constituir unha empresa de economía mixta para a xestión do
servizo público de abastecemento de auga potable e saneamento do
térmo municipal de Ferrol .

-Regulamento  do  servicio  de  auga  potable  do  Concello  de  Ferrol
aprobado definitivamente polo Pleno Municipal en sesión celebrada 15
de novembro de 2002 (BOP 3/01/2003).



-Protocolo  de  execución  concertada  entre  o  Concello  de  Ferrol  e
EMAFESA  para  a  xesión,  explotación,  mantemento  e  conservación  do
sistema de saneamento e depuración de 17 de xuño de 2014.
-Bases de Execución do orzamento Municipal .

Con carácter supletorio:

-R.D.L.1564/89, de 22 de decembro, aproba o Texto Refundido da Lei de
Sociedades Anónimas.

-R.D.L. 1/2010, de 2 de xullo, polo que se aproba o Texto Refundido
da Lei de Sociedades de Capital.

-Lei 22/2003,de 9 de xullo,Concursal.

-Lei 16/07, de 4 de xullo, de Reforma e Adaptación da Lexislación
Mercantil en materia contable.

-Real Decreto 1643/90, de 20 de decembro, de aprobación do Plan Xeral
de Contabilidade.(PXC 90).
 
-Real Decreto 1514/07, de 16 de novembro, de aprobación do Plan Xeral
de Contabilidade.(PXC).

-Orde de 10 de decembro de 1998 do Ministerio de Economía e Facenda
pola que se aproban as normas de adaptación do PGC as empresas do
sector de abastecemento e saneamento da auga.

III.-CONSIDERACIONS.
Considerando  o  contido  da  documentación  enumerada  no  apartado  de
antecedentes desta proposta.

A vista de que o Centro Xestor competente na materia ven padecendo
importantes  dificultades  de  disponibilidade  de  medios  de  persoal
técnico para tramitar o correspondente expediente ao que refirese
este informe.

Tendo en conta os acordos do Pleno Municipal adoptados en sesións
celebradas o 18/09/2015 relativo a suspensión da ordenanza fiscal
reguladora  da  taxa  reguladora  da  depuración  de  augas  residuais,
acordo plenario de 13/02/2017 sobre a derrogación inicial da citada
taxa e estando en tramite a aprobación dunha nova taxa de depuración
de augas residuais.

Considerando  o  contido  do  Convenio  entre  Augas  de  Galicia  e  o
Concello  de  Ferrol  aprobado  polo  pleno  en  sesión  celebrada  o
04/04/2017.

A vista da previsible posta en funcionamento do sistema de depuración
de augas residuais e a articulación dun mecanismo de encomenda de
xestión  das  mesmas  con  Emafesa  e  dada  a  situación  actual  de
suspensión-derogación  inicial  da  taxa  de  depuración  ase  como  o



procedente seguimento e control de dita xestión por parte do Concello
de Ferrol en aplicación da normativa citada e no marco do Prego de
condicións do concurso para a selección da empresa privada coa que
constituir unha empresa de economía mixta para a xestión do servizo
público  de  abastecemento  de  auga  potable  e  saneamento  do  termo
municipal  de  Ferrol,  aprobado  polo  Pleno  Municipal  en  sesión
celebrada  o  18/09/1998  e  do  Contrato  administrativo  asinado  polo
Concello coa UTE URBASER,S.A.-DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES,S.A o día 8
de xuño de 1999 e demais antecedentes relacionados o asinante deste
informe propón o seguinte:

a.-CONSTITUCIÓN DUN GRUPO DE TRABALLO DE CONTROL E SEGUEMENTO DA
PRESTACION DO SERVIZO PÚBLICO DE DEPURACION.
Este grupo de traballo actuará de acordo cas seguintes directrices,
ademais do estipulado pola normativa de aplicación:

1.-Constitución:
A  constitución  dun  grupo  de  traballo  municipal  constituido,cando
menos, polas seguintes titulares de organos municipais;
-A Xefa de Servizo de Medio Ambiente, Zona Rural, Servizos e Obras ou
persoal da Concellería en quen delegue.
-O  Enxeñeiro  Industrial  de  Servizos  ou  persoal  técnico  en  quen
delegue.
-O  Enxeñeiro  Industrial  de  Urbanismo  ou  persoal  técnico  en  quen
delegue.
-O Interventor Xeral Municipal ou persoal da Intervención en quen
delegue.
-Representación da Área Xurídica (Secretario Xeral ou persoal en quen
delegue).

2.-Funcións e cometidos:
Dito  grupo  de  traballo  terá  como  principais  cometidos,con
independencia dos propios de cada un dos seus compoñentes, os citados
de seguido:
-A  relación  directa  coa  Xerencia  de  Emafesa  ca  finalidade  de
facilitar as funcións e atribucións indicadas de seguido ase como as
propias de policia e control que a normativa de contratación pública
atribue ao Concello de Ferrol na execución dos contratos en xeral e
de xestión de servizos públicos en particular.
-A verificación técnica das tarefas de posta en marcha e posterior
funcionamento do sistema de Depuración encomendado polo Concello a
Emafesa mediante comprobacións in situ e documentais.
-A  comprobación  dos  gastos  incurridos  na  posta  en  funcionamento,
explotación  e  mantemento  do  sistema  de  depuración  nos  termos  da
encomenda a formalizar con Emafesa e,tomando como referencia o marco
do PEC.
-O control do cumprimento técnico e economico dos termos da encomenda
a asinar con Emafesa cunha periodicidade minima mensual.
-A vista das anteriores funcións e tarefas a proposta a Alcaldía das
medidas de carácter organizativo,de correción, sancionadoras, etc que
estime oportunas de acordo ca normativa de aplicación.



3.-Funcionamento:
-O grupo de traballo reunirase cando os seus compoñentes o estimen
oportuno e, en todo caso, unha vez ao mes.
-Os  compoñentes  do  grupo  de  traballo  determinarán  o  plan  de
funcionamento  e  actuación  en  cumprimento  das  funcións  que  teñan
atribuidas ou se lles atribuán pola Alcaldía/Xunta de Goberno ou
Pleno no seu caso.
-En todo caso deberase dar conta das actuacións realizadas no marco
do grupo de traballo ao Pleno Municipal cando menos trimestralmente.
-De estimarse conveniente para o desenvolvemento dos seus cometidos
poderase  convocar  ao  Xerente  e/ou  outro  persoal  de  Emafesa  as
reunións de traballo deste grupo.
-Dada a natureza do servizo obxecto dos traballos do Grupo e as
Entidades afectadas, poderan participar e colaborar co, dito Grupo o
persoal que se estime oportuno do Concello de Narón ,das entidades
relacionadas  co  servizo  e  doutras  alleas  ao  mesmo  que  se  estime
convinte polos membros do Grupo ca correspondente autorización da
autoridade competente.

4.-Compensación dos gastos incurridos no sistema de depuración.
Considerando o contido do Prego de condicións do concurso para a
selección  da  empresa  privada  coa  que  constituir  unha  empresa  de
economía mixta para a xestión do servizo público de abastecemento de
auga potable e saneamento do termo municipal de Ferrol debemos ter en
conta que :
a.-Segundo determina a cláusula 21.1 entre os conceptos retributivos
da Empresa Mixta as seguintes,
-As tarifas vixentes actualmente aprobadas e posteriores revisións
efectuadas dacordo co previsto no prego.
-As subvencións que o Concello aprobe para asegurar o equilibrio
económico  da  xestión  unha  vez  cumpridos  os  requisitos  legais
esixidos.

b.-Por outra parte, tamen considera o suposto da revisión das tarifas
por adscripción de novas instalacións no apartado 2 de dita cláusula
e,  en  concreto,  indicase  que  “as  tarifas  adaptaránse
incrementándose,no seu caso,segundo váianse incorporando para a súa
explotación,mantemento e conservación pola empresa mixta, as obras
para realizar na rede xeral de saneamento, colectores e Estación
depuradora de augas residuais”.

c.-No  apartado  3.2  da  referida  cláusula  21  establecese  que  “o
Concello de Ferrol comprométese salvo as excepcións contempladas no
Regulamento de Servizos das Corporacións Locais, a que as tarifas
para aplicar aos abonados cubran en todo momento o custo unitario do
servizo.
No caso de que a tarifa aprobada polo Concello de Ferrol ou polos
Organismos  que  legalmente  teñan  competencia  fóra  nalgún  momento
inferior  ao  custo  unitario  do  servizo,  o  Concello  de  Ferrol
habilitará  os  medios  económicos  necesarios  para  manter  en  todo
momento o equilibrio económico da xestión”.



d.-E o apartado 3.4 da cláusula 21 pon de manifesto que “O Concello
de  Ferrol  regulará  en  cada  momento,  mediante  a  correspondente
Ordenanza Fiscal, as obrigacións tributarias dos abonados do servizo,
tanto pola prestación do Servizo de Abastecemento e Saneamento de
auga, como polos demais servizos complementarios”.

e.-No referente a operativa do grupo de traballo,en esencia, será a
seguinte:
-EMAFESA  elaborará  e  emitira  con  carácter  mensual  unha  conta
xustificativa dos gastos incurridos en dito periodo clasificados por
conceptos na que deberá incluir as correspondentes facturas abonadas
e documentos acreditativos do gasto realizado de acordo ca estrutura
aprobada no PEC asinado en 2014.
-Dita conta xustificativa será revisada e comprobada inicialmente
polo  Enxeñeiro  Industrial  Municipal  ou  persoal  técnico  en  quen
delegue e polo Enxeñeiro de Urbanismo ou persoal técnico en quen
delegue.
-Posteriormente, de resultar conforme a revisión anterior pasará a
comprobación  da  Xefa  de  Servizo  de  Infraestruuras  e  Servizos  ou
persoal da Concellería en quen delegue.
-De  resultar  de  conformidade  a  comprobación  anterior  a  conta
xustificativa remitirase a fiscalización da Intervención Municipal,de
forma que se a fiscalización resulta de conformidade procederase ao
recoñecemento da obriga e posterior pago da mesma.
-Se en calquera das anteriores revisións e comprobacións se detectase
algunha incidencia o resultase de disconformidad devolverase a conta
xustificativa a EMAFESA para a súa subsanación.
-En todo caso,os membros do grupo de traballo poderán determinar a
realización de sesións de traballo conxuntas cando o estimen oportuno
de cara a axilización das tarefas encomendadas.

f.-Respecto ao financiamento dos gastos aprobados nas correspondentes
contas xustificativas realizarase previa tramitación de expediente de
transferencia de crédito entre as aplicacións orzamentarias seguintes
e polo importe inicial indicado:

Aplicación  orzamentaria  de  orixe
(minoración)

Importe €

03007-1533-60900 200.000,00

TOTAL 200.000,00

Aplicación orzamentaria de destino. Importe €

03109-1611-44900 200.000,00

200.000,00

Unha  vez  conferida  aprobación  a  proposta  formulada,procederase  a
tramitación do expediente de transferencia de crédito inicial,sen
perxuizo  da  tramitación  doutros  expedientes  en  caso  de  resultar



insuficiente a dotación inicial da aplicación 03109-1611-44900 previa
autorización plenaria.

g.-O órgano competente para aprobar a presente proposta e o Pleno
Municipal como organo de contratación que adxudicou o concurso para a
selección  da  empresa  privada  coa  que  constituir  unha  empresa  de
economía mixta para a xestión do servizo público de abastecemento de
auga potable e saneamento do termo municipal de Ferrol, en sesión
celebrada  o  28/04/1999,de  acordo  co  establecido  na  disposición
adicional 2ª.2 do TRLCSP , o art.22.2.q da LBRL e o art.114 do TRRL. 

h.-Dado  que  a  proposta  formulada  por  esta  Intervención  non  foi
aprobada na Comisión de Economía,Facenda,Emprego e RR.HH: en sesión
celebrada o pasado 18 de xullo de 2017 e considerando a urxente
necesidade  de  acometer  as  medidas  propostas  elevase  a  seguinte
proposta  a  aprobación  dos  aspectos  organizativos  incluidos  na
proposta incluida na orde do día da citada sesión da Comisión de
Economía,Facenda,Emprego  e  RR.HH  ,pero  na  miña  opinión  ,como  xa
indiquei na proposta elevada a Comisión de Economía,Facenda,Emprego e
RR.HH o órgano de contratación neste suposto e o Pleno e, polo tanto,
o competente para aprobar a proposta en tanto afecta a execución do
contrato adxudicado polo mesmo o 28/04/1999 e,en todo caso, o Pleno e
o órgano competente para a aprobación da financiación dos gastos
incluidos  nas  correspondentes  contas  xustificativas  a  través  do
correspondente expediente de modificación orzamentaria.

IV.-PROPOSTA.

A vista das anteriores consideracións elevánse a Xunta de Goberno
Local as seguintes propostas:

1.-A aprobación da constitución do grupo de traballo de control e
seguimento da prestación do servizo público de depuración por parte
de  EMAFESA  de  acordo  cas  directrices  descritas  no  apartado  de
consideracións.

2.-Elevar  ao  Pleno  proposta  de  Autorización  para  tramitación  do
correspondente expediente de transferencia de credito necesario para
dotar inicialmente a aplicación orzamentaria que financie os gastos
debidamente xustificados e aprobados polo Concello integrados nas
contas  xustificativas  a  remitir  por  EMAFESA  en  tanto  non  quede
definitivamente aprobada a taxa reguladora da depuración de augas
residuais ou se aplique a actualmente suspendida.

3.-Elevar ao Pleno proposta de delegación na Alcaldía a tramitación
de novos expedientes de modificación orzamentaria en caso de ser
necesario incrementar a dotación inicial da aplicación 03109-1611-
44900 do que deberá dar cuenta ao Pleno a maior brevidade posible, en
todo caso, na primeira sesión que se celebre dende o exercicio de
dita delegación.”

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade
dos  sres/as  asistentes,  acordou  a  aprobación  da  proposta



anteriormente transcrita.

Previa  declaración  de  urxencia,  por  unanimidade  dos  Sres/as.
asistentes, adoptáronse os seguintes acordos fóra da orde do día:

4.PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA E CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDENTE Ó
TRANSPORTE  DO  ALUMNADO  UNIVERSITARIO  PARTICIPANTE  NO  PROGRAMA
MUNICIPAL “SERVIZO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA
UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC), EMPADROADOS NO CONCELLO DE FERROL PARA
O  CURSO  ACADÉMICO  2017-2018”  (PN  05003  17/27)”  E  ACORDOS
COMPLEMENTARIOS.- Examinada a proposta que eleva o Xefe do Servizo de
Contratación,  que  textualmente  di:  “O  Concelleiro  delegado  de
Educación  e  Universidade  remitiu  á  Unidade  de  Contratación  a
solicitude de contratación do TRANSPORTE DO ALUMNADO UNIVERSITARIO
PARTICIPANTE  NO  PROGRAMA  MUNICIPAL  “SERVIZO  DE  TRANSPORTE  PARA
ESTUDANTES  UNIVERSITARIOS  NA  UNIVERSIDADE  DA  CORUÑA  (UDC),
EMPADROADOS NO CONCELLO DE FERROL” PARA O CURSO ACADÉMICO 2017-2018”,
xunto  co  prego  de  prescricións  técnicas  redactado  pola  técnico
municipal de educación de data 21 de xuño de 2017 co visto e prace do
concelleiro de área.

PREZO/MES POR USUARIO/VIAXEIRO
O prezo total por usuario/a viaxeiro/a, co 10% IVE incluido, queda
establecido como segue:

PREZO  TOTAL/MES  DO  SERVIZO  AO
USUARIO/A VIAXEIRO/A BOLSEIRO

PREZO  TOTAL/MES  DO  SERVIZO  AO
USUARIO/A VIAXEIRO/A NON BOLSEIRO

74,50 € 149,00 €

IMPORTE MÁXIMO DO CONTRATO 

O importe máximo, partindo dun número estimado de 80 viaxeiros/día,
ascende á cantidade de 119.200,00 € (10% IVE incluido), consonte o
seguinte desglose:

Ano 2017: 4 meses (setembro, outubro, novembro e decembro) 

ANO 2017 SEN IVE CON IVE (10%)

Usuarios  totais  en
xeral: 80 bonos

80 x 135,45 x 4= 43.344 € 47.680 €

Ano 2018: 6 meses (xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio e xuño) 

ANO 2018 SEN IVE CON IVE (10%)



Usuarios  totais  en
xeral: 80 bonos

80 x 135,45 x 6= 65.016 € 71.520 €

APORTACIÓN MÁXIMA DO CONCELLO DE FERROL 

Tendo en conta a estimación de que os usuarios que contarán con bolsa
serán 35 e que para estes usuarios con bolsa o desconto a aplicar
pola empresa, como mínimo, por bono/mes ao Concello de Ferrol ascende
a 6,01 € con IVE, as cantidades a aportar polo Concello de Ferrol
serán as seguintes: 

Ano 2017: 4 meses (setembro, outubro, novembro e decembro) 

ANO 2017 SEN IVE CON IVE (10%)

Usuarios con bolsa: 35
bonos  (50%  do  prezo
total por usuario) 

35 x 67´725 x 4= 9.481´50
€

10.429´65 €

Aportación do Concello despois de aplicar o desconto a realizar pola
empresa por bono/mes
ao Concello de Ferrol: (10.429,65-841,40)= 9.588,25 €.
Ano 2018: 6 meses (xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio e xuño) 

ANO 2018 SEN IVE CON IVE (10%)

Usuarios con bolsa: 35
bonos  (50  %  do  prezo
total por usuario)

35 x 67´725 x 6= 14.222´25
€

15.644´48 €

Aportación do Concello despois de aplicar o desconto a realizar pola
empresa por bono/mes
ao Concello de Ferrol: (15.644,48-1.262,10)= 14.382,38 €.

A aportación máxima estimada a realizar polo Concello de Ferrol-
Concellería de Universidade, despois de aplicar o desconto a realizar
pola empresa por bono/mes ao Concello de Ferrol ascende á cantidade
de 23.970,63 € (10% IVE incluido).

O  prazo  de  execución  abranguerá  o  curso  escolar  2017-2018,
contemplándose a posibilidade de prórroga por outro curso escolar
(2018-2019).

Polo  exposto  proponse  á  Xunta  de  Goberno  Local  a  adopción  dos
seguintes acordos:



PRIMEIRO:  Aprobar  a  contratación  administrativa  e  os  Pregos  de
Cláusulas Administrativas e de Prescricións Técnicas que rexerán a
contratación do TRANSPORTE DO ALUMNADO UNIVERSITARIO PARTICIPANTE NO
PROGRAMA  MUNICIPAL  “SERVIZO  DE  TRANSPORTE  PARA  ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS  NA  UNIVERSIDADE  DA  CORUÑA  (UDC),  EMPADROADOS  NO
CONCELLO DE FERROL PARA O CURSO ACADÉMICO 2017-2018”, outorgándolle o
seguinte número de expediente: (PN 05003 17/27)”

SEGUNDO: Aprobar o gasto correspondente á achega máxima do Concello
de Ferrol por importe de 23.970,63 € (10% IVE incluido) e imputalo á
aplicación  05003-3261-22300  do  orzamento  municipal  consonte  o
seguinte desglose estimado de gasto:

-Ano 2017: 9.588,25 €.
-Ano 2018: 14.382,38 €.

TERCEIRO:  Convocar  licitación  mediante  prodecemento  negociado  sen
publicidade, cun único criterio de valoración, nas condicións e prazo
de presentación indicadas no prego de cláusulas administrativas. 

CUARTO: Cursar invitación á empresa ARRIVA NOROESTE, SL (CIF núm. B-
82387176), en canto concesionaria da liña Ferrol-Coruña-Ferrol.

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

5.PROPOSTA DE APROBACIÓN DA ADXUDICACIÓN      "CONTRATACIÓN DA
REALIZACIÓN DUN CONCERTO POLA ARTISTA ROSARIO FLORES” (PN 05101
17/23)   Á EMPRESA I RADIA CREA, S.L.   E ACORDOS COMPLEMENTARIOS.-
Examinada  a  proposta  que  eleva  o  Xefe  do  Servizo  de
Contratación, que textualmente di: “A Xunta de Goberno Local na
súa sesión de data 17/07/2017, aprobou o expediente de contratación
administrativa  correspondente  á  "Contratación  da  realización  dun
Concerto pola Artista ROSARIO FLORES” (PN 05101 17/23);  o prego de
cláusulas  administrativas  particulares;  as  condicións  técnicas;  a
convocatoria  da  licitación  mediante  procedemento  negociado  sen
publicidade cun único criterio de valoración e trámite ordinario; a
aprobación do gasto por un importe de 41.140,00 € co 21% do IVE
incluído  (34.000,00  €  sen  IVE)  e  a  súa  imputación  á  partida
orzamentaria 05101-3381-22609; así como a invitación para presentar
oferta, dada a especificidade do contrato e a súa singularidade á
empresa I RADIA CREA, S.L.
Remitida a invitación á empresa con data de 24/07/2017, presenta a
súa oferta fóra do prazo legal conferido, con data de 03/08/2017, tal
e  como  consta  na  certificación  expedida  polo  Rexistro  Xeral  do
Concello (o prazo de oito días remataba o día 01/08/2017).
Tendo en conta que é a única empresa que pode presentar oferta no
presente expediente, proponse a súa admisión de acordo co informe
emitido pola ofical maior de 21 de xaneiro de 2013 para un caso
igual, e no que propoñía a súa admisión do seguinte xeito:



“Con relación á posibilidade de admitir a proposta presentada fora
de prazo pola única empresa invitada no expediente de “Contratación
de artistas do ciclo musical Son(s) do Jofre 2013”, e en virtude do
solicitado na sesión da Mesa de Contratación de data 18 de xaneiro
de 2013, INFORMO:
Que  no  referido  expediente  de  contratación,  tramitado  mediante
procedemento  negociado  sen  publicidade,  xustificouse  o  feito  de
remitir unha única invitación á empresa I-RADIA CREA, SL  polo feito
de ter esta a carta de exclusividade dos artistas que se pretenden
contratar.  Así  as  cousas,  o  que  se  plantexa  neste  momento  é  a
posibilidade de admitir a oferta presentada pola empresa fora de
prazo,  en  virtude  dos  principios  de  eficiencia  e  axilización  de
trámites. Neste sentido podemos facer referencia ao recente informe
67/11, de 1 de marzo de 2012, da Junta Consultiva de Contratación
Administrativa,  onde  para  un  caso  semellante  se  xustifica  a
ampliación do prazo establecido legalmente para a presentación de
documentación  para  adxudicar;  en  concreto,  para  un  suposto  de
procedemento aberto onde presentou oferta unha única empresa, e logo
de que no prazo establecido para presentar a documentación necesaria
para  a  adxudicación,  non  presentase  a  xustificación  de  estar  ao
corrente das súas obrigas coa Seguridade Social, a Xunta Consultiva
estima  procedente  e  coherente  cos  principios  de  publicidade,
transparencia, non discriminación e igualdade de trato e eficiencia
recollidos no artigo 1 do TRLCSP, a ampliación do prazo establecido
fronte a posibilidade de repetir o procedemento de licitación.
 Polo que respecta ao caso que nos ocupa, tendo en conta a carta de
exclusividade  que  ten  a  empresa  á  que  se  invita,  deixar  o
procedemento de licitación deserto pola presentación da oferta fora
de  prazo,  levaría  a  iniciar  un  novo  expediente  hasta  chegar  ao
momento  no  que  nos  atopamos;  así  e  tendo  en  conta  igualmente  o
artigo 37.1 da Lei 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,
onde  se  sinala  que  os  entes,  organismos  e  entidades  do  Sector
Público velarán pola eficiencia e mantemento dos termos acordados na
execución  dos  procesos  de  contratación  pública,  favorecendo  a
axilización de trámites, e na medida en que os citados principios de
publicidade, transparencia, non discriminación e igualdade de trato
non se vulneran, proponse a admisión da oferta presentada fora de
prazo por I-RADIA CREA, S.L.” 
Ó estar excepcionada a constitución da Mesa de Contratación, o día 4
de agosto de 2017, polo  xefe do Servizo de Contratación, procedeuse
á revisión da documentación administrativa presentada polo licitador
no sobre A) “Documentación”, declarando válida dita documentación e
procedéndose de seguido á apertura do sobre B) “Oferta económica” do
licitador inicialmente admitido, resultando o seguinte:
-PLICA ÚNICA: Don Carlos Montilla, en nome e representación de I
RADIA  CREA,  S.L.  oferta  para  a  execución  do  contrato  a  suma  de
41.140,00 € con IVE (34.000 € sen IVE).

O  mesmo  día  solicítase  da  empresa  a  documentación  requirida  na
cláusula 21 do prego de cláusulas administrativas particulares.  



Unha vez presentada a mesma, revísase pola Unidade de Contratación
que a atopa axustada ós requirimentos da repetida cláusula.

De acordo con todo o anterior, o funcionario que subscribe, propón á
Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:

-Primeiro.-   Admitir a oferta presentada por I-RADIA CREA, SL,
polas rezóns expresadas no informe da oficial maior do Concello de
antes transcrito.

-Segundo.- Adxudicar a "Contratación da realización dun Concerto
pola Artista  ROSARIO FLORES”  (PN 05101  17/23) á empresa  I RADIA
CREA,  S.L.  (CIF.:  B-94040029),  por  importe  de  41.140,00  €,  IVE
incluído (34.000,00 € sen IVE). 

-Terceiro.- FORMALIZAR o contrato no prazo máximo de QUINCE DÍAS
HÁBILES  seguintes  a  aquel  en  que  reciban  a  notificación  da
adxudicación  os  licitadores  e  candidatos,  de  conformidade  co
establecido na cláusula 22 do prego.”

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

6.PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DA  ADXUDICACIÓN    "CONTRATACIÓN  DA
REALIZACIÓN DUN CONCERTO POLA BANDA MORCHEEBA” (PN 05101 17/24)     Á
EMPRESA I RADIA CREA, S.L.    E ACORDOS COMPLEMENTARIOS.- Examinada a
proposta  que  eleva  o  Xefe  do  Servizo  de  Contratación,  que
textualmente di: “A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data
17/07/2017,  aprobou  o  expediente  de  contratación  administrativa
correspondente á "Contratación da realización dun Concerto pola BANDA
MORCHEEBA” (PN 05101 17/24); o prego de cláusulas administrativas
particulares; as condicións técnicas; a convocatoria da licitación
mediante procedemento negociado sen publicidade cun único criterio de
valoración e trámite ordinario; a aprobación do gasto por un importe
de 35.574,00 € co 21% do IVE incluído (29.400,00 € sen IVE) e a súa
imputación  á  partida  orzamentaria  05101-3381-22609;  así  como  a
invitación para presentar oferta, dada a especificidade do contrato e
a súa singularidade á empresa I RADIA CREA, S.L.

Remitida a invitación á empresa con data de 24/07/2017, presenta a
súa oferta fóra do prazo legal conferido, con data de 03/08/2017, tal
e  como  consta  na  certificación  expedida  polo  Rexistro  Xeral  do
Concello (o prazo de oito días remataba o día 01/08/2017).

Tendo en conta que é a única empresa que pode presentar oferta no
presente expediente, proponse a súa admisión de acordo co informe
emitido pola ofical maior de 21 de xaneiro de 2013 para un caso
igual, e no que propoñía a súa admisión do seguinte xeito:

“Con relación á posibilidade de admitir a proposta presentada
fora  de  prazo  pola  única  empresa  invitada  no  expediente  de
“Contratación  de artistas do ciclo musical Son(s) do Jofre



2013”,  e  en  virtude  do  solicitado  na  sesión  da  Mesa  de
Contratación de data 18 de xaneiro de 2013, INFORMO:

Que  no  referido  expediente  de  contratación,  tramitado
mediante procedemento negociado sen publicidade, xustificouse o
feito de remitir unha única invitación á empresa I-RADIA CREA,
SL   polo  feito  de  ter  esta  a  carta  de  exclusividade  dos
artistas que se pretenden contratar. Así as cousas, o que se
plantexa neste momento é a posibilidade de admitir a oferta
presentada  pola  empresa  fora  de  prazo,  en  virtude  dos
principios  de  eficiencia  e  axilización  de  trámites.  Neste
sentido podemos facer referencia ao recente informe 67/11, de 1
de  marzo  de  2012,  da  Junta  Consultiva  de  Contratación
Administrativa, onde  para un  caso semellante  se xustifica  a
ampliación do prazo establecido legalmente para a presentación
de documentación para adxudicar; en concreto, para un suposto
de  procedemento  aberto  onde  presentou  oferta  unha  única
empresa, e logo de que no prazo establecido para presentar a
documentación necesaria para a adxudicación, non presentase a
xustificación  de  estar  ao  corrente  das  súas  obrigas  coa
Seguridade  Social,  a  Xunta  Consultiva  estima  procedente  e
coherente  cos  principios  de  publicidade,  transparencia,  non
discriminación e igualdade de trato e eficiencia recollidos no
artigo 1 do TRLCSP, a ampliación do prazo establecido fronte a
posibilidade de repetir o procedemento de licitación.

 Polo que respecta ao caso que nos ocupa, tendo en conta a
carta  de  exclusividade  que  ten  a  empresa  á  que  se  invita,
deixar o procedemento de licitación deserto pola presentación
da oferta fora de prazo, levaría a iniciar un novo expediente
hasta chegar ao momento no que nos atopamos; así e tendo en
conta igualmente o artigo 37.1 da Lei 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, onde se sinala que os entes, organismos e
entidades  do  Sector  Público  velarán  pola  eficiencia  e
mantemento dos termos acordados na execución dos procesos de
contratación pública, favorecendo a axilización de trámites, e
na  medida  en  que  os  citados  principios  de  publicidade,
transparencia, non discriminación e igualdade de trato non se
vulneran,  proponse  a  admisión  da  oferta  presentada  fora  de
prazo por I-RADIA CREA, S.L.” 

Ó estar excepcionada a constitución da Mesa de Contratación, o día 4
de agosto de 2017, polo  xefe do Servizo de Contratación, procedeuse
á revisión da documentación administrativa presentada polo licitador
no sobre A) “Documentación”, declarando válida dita documentación e
procedéndose de seguido á apertura do sobre B) “Oferta económica” do
licitador inicialmente admitido, resultando o seguinte:

g) PLICA ÚNICA: Don Carlos Montilla, en nome e representación de I
RADIA CREA, S.L. oferta para a execución do contrato a suma de
35.574,00 € co 21% do IVE incluído (29.400,00 € sen IVE).



O  mesmo  día  solicítase  da  empresa  a  documentación  requirida  na
cláusula 21 do prego de cláusulas administrativas particulares.  

Unha vez presentada a mesma, revísase pola Unidade de Contratación
que a atopa axustada ós requirimentos da repetida cláusula.

De acordo con todo o anterior, o funcionario que subscribe, propón á
Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:

-Primeiro.-  Admitir a oferta presentada por I-RADIA CREA, SL, polas
rezóns expresadas no informe da oficial maior do Concello de antes
transcrito.

-Segundo.- Adxudicar a "Contratación da realización dun Concerto pola
Banda MORCHEEBA” (PN 05101 17/24) á empresa I RADIA CREA, S.L. (CIF.:
B-94040029),  por  importe  de  35.574,00  €  co  21%  do  IVE  incluído
(29.400,00 € sen IVE). 

-Terceiro.- FORMALIZAR o contrato no prazo máximo de QUINCE DÍAS
HÁBILES  seguintes  a  aquel  en  que  reciban  a  notificación  da
adxudicación  os  licitadores  e  candidatos,  de  conformidade  co
establecido na cláusula 22 do prego.”

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

7.ROGOS.- Non se formularon.

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

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

 Don Jorge Juan Suárez Fernández    Don Leopoldo Moure García


