
SESIÓN    ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO DO DÍA    6 DE AGOSTO DE
2018  .

No Pazo Municipal de Ferrol, sendo as dez horas  e sete minutos
do día 6 de agosto de 2018, reuniuse a Xunta de Goberno Local, en pri
meira convocatoria, baixo a Presidencia do Iltmo. Sr. Alcalde Acciden
tal,  Don  Álvaro  Montes  Celeiro,  coa  asistencia  dos  señores
Concelleiros seguintes, integrantes desta Xunta de Goberno Local: Don
Jesús Basterrechea López, Dona Rosa María de las Nieves Méndez Fonte,
Dona José Dona Saínza Ruiz Ferreño e Don Luís Miguel Victoria Gallego 
. DISCULPAN: A sra, Fernández Lemos. Asistidos pola Oficial Maior en 
funcións de Secretaria Dona Paula Mª Vázquez Carrasco e pola Vice
Interventora en funcións de Interventora  Dona Sonia Corral Corral, 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  da  acta  da  sesión  anterior,  celebrada  o  31  de  xullo
(ordinaria) de 2018.

2.PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  RECOÑECEMENTO  DA
RELACIÓN DE FACTURAS NÚM. 37 - EXP. 2018019131.- Examinada a proposta
que eleva a Alcaldía, que textualmente di: “Logo de ver o informe da
Intervención municipal que literalmente dí: 
“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 setenza 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 NÚM. 37 .- 

AREA DE ECONOMÍA E FACENDA.-

Nome Descrición Num_factura
Importe
factura

Data
factura

Data de
entrada en

rexistro

Motivo 

(*)

APLICACIONS PARA 
CRISTALIZADOS S.L.

Servizo de mantemento e 
consumibles no aparcamento do 
Mercado da Magdalena. Parking 
de Irmandiños e Magdalena. Mes
de abril.

13/682 631,06 €30/04/2018 18/05/2018 c)

AREA DE TESOURERÍA.-

Nome Descrición Num_factura
Importe
factura

Data
factura

Data de
entrada en

rexistro

Motivo 

(*)

GESTION TRIBUTARIA 
TERRITORIAL S.A.U.

Apoio á explotación e soporte de 
xestión tributaria – Xuño 2018.

VSI18-0209 3.616,90 €30/06/2018 03/07/2018 c)

AREA DE BENESTAR SOCIAL.-

Nome Descrición Num_factura
Importe
factura

Data
factura

Data de
entrada en

rexistro

Motivo 

(*)

CLUB GALICIA DE 
CARANZA S.C.D.R.

f.n. 006 utilización e limpeza das
instalacións para a prestación do 
servizo de comedor social

006 300,00 €30/06/2018 16/07/2018 c)

CLUB GALICIA DE 
CARANZA S.C.D.R.

f.n. 005 utilización e limpeza das
instalacións para a prestación do 
servizo de comedor social

005 300,00 €30/05/2018 16/07/2018 c)

CLUB GALICIA DE 
CARANZA S.C.D.R.

f.n. 004 utilización e limpeza das
instalacións, para a prestación do
servizo de comedor social

004 300,00 €30/01/2018 16/07/2018 c)

AREA DE CULTURA.-

Nome Descrición Num_factura
Importe
factura

Data
factura

Data de
entrada en

rexistro

Motivo 

(*)

NARCISO PILLO 
GUERREIRO

f.n. 190/18 servizos prestados 
como asistente técnico na 
dirección da Banda Ferrolá de 
Música durante o mes de xuño

190/18 1,301,48 €02/07/18 03/07/2018 c)



AREA DE SANIDADE E CONSUMO.-

Nome Descrición Num_factura
Importe
factura

Data
factura

Data de
entrada en

rexistro

Motivo 

(*)

ARUMIA S.L.
Desratización Concello – Xuño 
2018

18/593 1.029,72 € 02/07/2018 05/07/2018 c)

TOTAL 7.479,16 €

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

adquisicións e servizos.

Sen reparo:

 Exclusivamente por tratarse de facturas de exercicios anteriores (artigo 26.2c e 
60.2 RD 500/90).

 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:

.Cando se basee na insuficiencia de crédito ou o proposto non sexa
adecuado.
.Cando non foran fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de
pago.
.Nos  casos  de  omisión  no  expediente  de  requisitos  ou  trámites
esenciais.
.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.
“
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 incluída no expediente 2018019131
desglosadas na parte expositiva por importe total de 7.479,16 €.
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.

3.PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA  E  CONVOCATORIA  DE  LICITACIÓN  DA    “CONTRATACIÓN  DA
REALIZACIÓN DUN CONCERTO POLO ARTISTA KIKO VENENO” (EXPTE.: PN 05101
18/21 )   E ACORDOS COMPLEMENTARIOS.- Examinada a proposta que eleva o
Xefe do Servizo de Contratación, que textualmente di: “O concelleiro
delegado de Cultura remitiu á Unidade de Contratación a documentación
preparatoria  do  expediente  de  CONTRATACIÓN  DA  REALIZACIÓN  DUN
CONCERTO POLO ARTISTA “KIKO VENENO” para a súa aprobación polo órgano
de contratación.



Constan  incorporados  ao  expediente  a  memoria  xustificativa  da
necesidade da contratación, os pregos de prescricións técnicas de
data 18/07/2018 e os pregos de cláusulas administrativas de data
03/08/2018, informe xurídico de contratación de data 02/08/2018 e
documento  RC  para  facer  fronte  aos  gastos  derivados  da  presente
contratación no exercicio 2018.

O  orzamento  base  de  licitación  do  servizo  a  contratar  ascende  á
cantidade de 16.500,00 € sen IVE (19.965,00 € co 21% IVE incluido). 

O prazo de execución abranguerá dende o día seguinte á formalización
do  contrato  ata  o  29/08/2018  segundo  o  disposto  no  Prego  de
Prescricións Técnicas.

Atendendo ás características do contrato o procedemento proposto polo
departamento  promotor  para  a  súa  adxudicación  é  o  procedemento
negociado sen publicidade, ó abeiro do disposto no artigo 168 a).2,
cun único criterio de adxudicación.

Tendo en conta o establecido na Disposición Adicional Segunda da LCSP
respecto das competencias en materia de contratación das entidades
locais, e no punto 3 da Disposición Adicional Décimoquinta da LCSP,
na  presente  licitación  non  se  esixe  a  presentación  de  ofertas
utilizando medios electrónicos, atendendo ao informe específico de
data 22/06/2018 incorporado ao expediente, sen que resulte posible a
demora na contratación sen prexudicar o interese xeral atendendo aos
prazos do propio programa.

Con carácter previo á aprobación do expediente deberase incorporar
informe de intervención sobre fiscalización do gasto nos termos da DA
3ª da LCSP.

Polo  exposto,  proponse  á  Xunta  de  Goberno  Local  como  órgano  de
contratación  competente  en  virtude  da  delegación  conferida  pola
Alcaldía mediante Resolución de data 1 de xuño de 2016 a adopción dos
seguintes acordos:

PRIMEIRO.-  Aprobar  o  expediente  e  os  Pregos  de  Cláusulas
Administrativas e de Prescricións Técnicas que rexirán a CONTRATACIÓN
DA REALIZACIÓN DUN CONCERTO POLO ARTISTA “KIKO VENENO” e outorgarlle
o seguinte número de expediente PN 05101 18/21.

SEGUNDO.-  Aprobar  o  gasto  correspondente  a  dita  contratación  por
importe de 19.965,00 € (21% IVE incluido) e imputalo á aplicación
05101-3381-22799 do orzamento municipal. 

TERCEIRO.-  Dispoñer  a  apertura  do  procedemento  de  adxudicación
mediante procedemento negociado sen publicidade, ao abeiro do artigo
168 a).2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector
Público cun único criterio de valoración, nas condicións e prazos



indicados nos Pregos e proceder á invitación á Rum-Rum, S.L. por ser
a única que ostenta os dereitos de representación sobre o artista.

CUARTO.-  Dispensar  a  utilización  de  medios  electrónicos  para  a
presentación de ofertas neste procedemento polas razóns reflectidas
no informe específico de data 22 de xuño de 2018. “

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

4.PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA  E  CONVOCATORIA  DE  LICITACIÓN  DA    “CONTRATACIÓN  DA
REALIZACIÓN DUN CONCERTO POLO ARTISTA XOEL LÓPEZ” (EXPTE.: PN 05101
18/22 )   E ACORDOS COMPLEMENTARIOS.- Examinada a proposta que eleva o
Xefe do Servizo de Contratación, que textualmente di: “O concelleiro
delegado de Cultura remitiu á Unidade de Contratación a documentación
preparatoria  do  expediente  de  CONTRATACIÓN  DA  REALIZACIÓN  DUN
CONCERTO POLO ARTISTA “XOEL LÓPEZ” para a súa aprobación polo órgano
de contratación.

Constan  incorporados  ao  expediente  a  memoria  xustificativa  da
necesidade da contratación, os pregos de prescricións técnicas de
data 18/07/2018 e os pregos de cláusulas administrativas de data
03/08/2018, informe xurídico de contratación de data 02/08/2018 e
documento  RC  para  facer  fronte  aos  gastos  derivados  da  presente
contratación no exercicio 2018.

O  orzamento  base  de  licitación  do  servizo  a  contratar  ascende  á
cantidade de 25.000,00 € sen IVE (30.250,00 € co 21% IVE incluido). 

O prazo de execución abranguerá dende o día seguinte á formalización
do  contrato  ata  o  26/08/2018  segundo  o  disposto  no  Prego  de
Prescricións Técnicas.

Atendendo ás características do contrato o procedemento proposto polo
departamento  promotor  para  a  súa  adxudicación  é  o  procedemento
negociado sen publicidade, ó abeiro do disposto no artigo 168 a).2,
cun único criterio de adxudicación.

Tendo en conta o establecido na Disposición Adicional Segunda da LCSP
respecto das competencias en materia de contratación das entidades
locais, e no punto 3 da Disposición Adicional Décimoquinta da LCSP,
na  presente  licitación  non  se  esixe  a  presentación  de  ofertas
utilizando medios electrónicos, atendendo ao informe específico de
data 22/06/2018 incorporado ao expediente, sen que resulte posible a
demora na contratación sen prexudicar o interese xeral atendendo aos
prazos do propio programa.



Con carácter previo á aprobación do expediente deberase incorporar
informe de intervención sobre fiscalización do gasto nos termos da DA
3ª da LCSP.

Polo  exposto,  proponse  á  Xunta  de  Goberno  Local  como  órgano  de
contratación  competente  en  virtude  da  delegación  conferida  pola
Alcaldía mediante Resolución de data 1 de xuño de 2016 a adopción dos
seguintes acordos:

PRIMEIRO.-  Aprobar  o  expediente  e  os  Pregos  de  Cláusulas
Administrativas e de Prescricións Técnicas que rexirán a CONTRATACIÓN
DA REALIZACIÓN DUN CONCERTO POLO ARTISTA “XOEL LÓPEZ” e outorgarlle o
seguinte número de expediente PN 05101 18/22.

SEGUNDO.-  Aprobar  o  gasto  correspondente  a  dita  contratación  por
importe de 30.250,00 € (21% IVE incluido) e imputalo á aplicación
05101-3381-22799 do orzamento municipal. 

TERCEIRO.-  Dispoñer  a  apertura  do  procedemento  de  adxudicación
mediante procedemento negociado sen publicidade, ao abeiro do artigo
168a).2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector
Público cun único criterio de valoración, nas condicións e prazos
indicados nos Pregos e proceder á invitación á Promotora SESNARMIGA,
S.L. por ser a única que ostenta os dereitos de representación sobre
o artista.

CUARTO.-  Dispensar  a  utilización  de  medios  electrónicos  para  a
presentación de ofertas neste procedemento polas razóns reflectidas
no informe específico de data 22 de xuño de 2018. “

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

5.PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA  E  CONVOCATORIA  DE  LICITACIÓN  DA    “CONTRATACIÓN  DA
REALIZACIÓN DUN CONCERTO POLO ARTISTA “WATERBOYS” (EXPTE.: PN 05101
18/23 )   E ACORDOS COMPLEMENTARIOS.- Examinada a proposta que eleva o
Xefe do Servizo de Contratación, que textualmente di: “O concelleiro
delegado de Cultura remitiu á Unidade de Contratación a documentación
preparatoria  do  expediente  de  CONTRATACIÓN  DA  REALIZACIÓN  DUN
CONCERTO POLO ARTISTA “WATERBOYS” para a súa aprobación polo órgano
de contratación.

Constan  incorporados  ao  expediente  a  memoria  xustificativa  da
necesidade da contratación, os pregos de prescricións técnicas de
data 18/07/2018 e os pregos de cláusulas administrativas de data
02/08/2018, informe xurídico de contratación de data 02/08/2018 e



documento  RC  para  facer  fronte  aos  gastos  derivados  da  presente
contratación no exercicio 2018.

O  orzamento  base  de  licitación  do  servizo  a  contratar  ascende  á
cantidade de 45.000,00 € sen IVE (54.450,00 € co 21% IVE incluido). 

O prazo de execución abranguerá dende o día seguinte á formalización
do  contrato  ata  o  25/08/2018  segundo  o  disposto  no  Prego  de
Prescricións Técnicas.

Atendendo ás características do contrato o procedemento proposto polo
departamento  promotor  para  a  súa  adxudicación  é  o  procedemento
negociado sen publicidade, ó abeiro do disposto no artigo 168 a).2,
cun único criterio de adxudicación.

Tendo en conta o establecido na Disposición Adicional Segunda da LCSP
respecto das competencias en materia de contratación das entidades
locais, e no punto 3 da Disposición Adicional Décimoquinta da LCSP,
na  presente  licitación  non  se  esixe  a  presentación  de  ofertas
utilizando medios electrónicos, atendendo ao informe específico de
data 22/06/2018 incorporado ao expediente, sen que resulte posible a
demora na contratación sen prexudicar o interese xeral atendendo aos
prazos do propio programa.

Con carácter previo á aprobación do expediente deberase incorporar
informe de intervención sobre fiscalización do gasto nos termos da DA
3ª da LCSP.

Polo  exposto,  proponse  á  Xunta  de  Goberno  Local  como  órgano  de
contratación  competente  en  virtude  da  delegación  conferida  pola
Alcaldía mediante Resolución de data 1 de xuño de 2016 a adopción dos
seguintes acordos:

PRIMEIRO.-  Aprobar  o  expediente  e  os  Pregos  de  Cláusulas
Administrativas e de Prescricións Técnicas que rexirán a CONTRATACIÓN
DA REALIZACIÓN DUN CONCERTO POLO ARTISTA “WATERBOYS” e outorgarlle o
seguinte número de expediente PN 05101 18/23.

SEGUNDO.-  Aprobar  o  gasto  correspondente  a  dita  contratación  por
importe de 54.450,00 € (21% IVE incluido) e imputalo á aplicación
05101-3381-22799 do orzamento municipal. 

TERCEIRO.-  Dispoñer  a  apertura  do  procedemento  de  adxudicación
mediante procedemento negociado sen publicidade, ao abeiro do artigo
168a).2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector
Público cun único criterio de valoración, nas condicións e prazos
indicados nos Pregos e proceder á invitación á Promotora PROMOCIONES
DEL NOROESTE JUST MUSIC, S.L. por ser a única que ostenta os dereitos
de representación sobre o artista.



CUARTO.-  Dispensar  a  utilización  de  medios  electrónicos  para  a
presentación de ofertas neste procedemento polas razóns reflectidas
no informe específico de data 22 de xuño de 2018. “

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

6.PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA  E  CONVOCATORIA  DE  LICITACIÓN  DA    “CONTRATACIÓN  DA
REALIZACIÓN DUN CONCERTO POLA ARTISTA “ROSANA” E OUTRO POLO GRUPO
“COQUE MALLA” (EXPTE.: PN 05101 18/24 )   E ACORDOS COMPLEMENTARIOS.-
Examinada a proposta que eleva o Xefe do Servizo de Contratación, que
textualmente di: “O concelleiro delegado de Cultura remitiu á Unidade
de  Contratación  a  documentación  preparatoria  do  expediente  de
Contratación  dunha  actuación  pola  “ARTISTA  “ROSANA”  Y  OUTRA  POLO
GRUPO  “COQUE  MALLA”  para  a  súa  aprobación  polo  órgano  de
contratación.

Constan  incorporados  ao  expediente  a  memoria  xustificativa  da
necesidade da contratación, os pregos de prescricións técnicas de
data 18/07/2018 e os pregos de cláusulas administrativas de data
01/08/2018,  informe  xurídico  de  contratación  de  data  2/08/2018  e
documento  RC  para  facer  fronte  aos  gastos  derivados  da  presente
contratación no exercicio 2018.

O orzamento base de licitación do servizo a contratar ascende, para o
LOTE 1 á cantidade de 30.000,00 € sen IVE (36.300,00 € co 21% IVE
incluido),  e  para  o  LOTE  2  á  cantidade  de  19.000,00  €  sen  IVE
(22.990,00 € co 21% de IVE incluído). 

O prazo de execución abranguerá Un mínimo de noventa (90) minutos, a
partir das 22:30 horas do día 24 de agosto de 2018, na Praza de
España pola artista “ROSANA”, e o día 31 de agosto de 2018, a partir
das 23:45 horas, polo Grupo “COQUE MALLA”, na Praza de Amboaxe.

Atendendo ás características do contrato o procedemento proposto polo
departamento  promotor  para  a  súa  adxudicación  é  o  procedemento
negociado sen publicidade, ó abeiro do disposto no artigo 168 a).2,
cun único criterio de adxudicación.

Tendo en conta o establecido na Disposición Adicional Segunda da LCSP
respecto das competencias en materia de contratación das entidades
locais, e no punto 3 da Disposición Adicional Décimoquinta da LCSP,
na  presente  licitación  non  se  esixe  a  presentación  de  ofertas
utilizando medios electrónicos, atendendo ao informe específico de
data 22/06/2018 incorporado ao expediente, sen que resulte posible a



demora na contratación sen prexudicar o interese xeral atendendo aos
prazos do propio contrato.

Con carácter previo á aprobación do expediente deberase incorporar
informe de intervención sobre fiscalización do gasto nos termos da DA
3ª da LCSP.

Polo  exposto,  proponse  á  Xunta  de  Goberno  Local  como  órgano  de
contratación  competente  en  virtude  da  delegación  conferida  pola
Alcaldía mediante Resolución de data 1 de xuño de 2016 a adopción dos
seguintes acordos:

PRIMEIRO.-  Aprobar  o  expediente  e  os  Pregos  de  Cláusulas
Administrativas e de Prescricións Técnicas que rexirán a CONTRATACIÓN
DA REALIZACIÓN DUN CONCERTO POLA ARTISTA “ROSANA” E OUTRO POLO GRUPO
“COQUE MALLA” e outorgarlle o seguinte número de expediente PN 05101
18/24.

SEGUNDO.-  Aprobar  o  gasto  correspondente  a  dita  contratación  por
importe para o LOTE 1 de 30.000,00 € sen IVE (36.300,00 € co 21% IVE
incluido), e para o LOTE 2 de 19.000,00 € sen IVE (22.990,00 € co 21%
de IVE incluído). 

TERCEIRO.-  Dispoñer  a  apertura  do  procedemento  de  adxudicación
mediante procedemento negociado sen publicidade, ao abeiro do artigo
168a).2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector
Público cun único criterio de valoración, nas condicións e prazos
indicados nos Pregos e proceder á invitación á I-RADIA CREA, S.L. por
ser  a  única  que  ostenta  os  dereitos  de  representación  sobre  o
artista.

CUARTO.-  Dispensar  a  utilización  de  medios  electrónicos  para  a
presentación de ofertas neste procedemento polas razóns reflectidas
no informe específico de data 22 de xuño de 2018. “

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  CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA  E  CONVOCATORIA  DE  LICITACIÓN  DAS  OBRAS  DE
“REHABILITACIÓN DAS ENVOLVENTES DAS EDIFICACIÓNS SITAS NA RÚA 10 DE
MARZAL 1-4 E RÚA NARÓN 1-6. BARRIO DE RECIMIL” (EXPTE.: AV 06004
18/05 ) E ACORDOS COMPLEMENTARIOS.- Examinada a proposta que eleva o
Xefe  do  Servizo  de  Contratación,  que  textualmente  di:  “INFORME-
PROPOSTA:
A  concelleira  delegada  de  Urbanismo,  dona  María  Fernández  Lemos,
remitiu  á  Unidade  de  Contratación  a  solicitude  de  inicio  do



expediente para a contratación por lotes das obras de “REHABILITACIÓN
DAS ENVOLVENTES DAS EDIFICACIÓNS SITAS NA RÚA 10 DE MARZAL 1-4 E RÚA
NARÓN 1-6. BARRIO DE RECIMIL”,   xunto cos proxectos básicos e de
execución  e  o  seu  correspondente  estudo  de  seguridade  e  saúde,
redactados polos arquitectos dona Ana Recuna Carrasco e don Ignacio
Mendizábal  Herrero  en  junio  de  2018,  e  o  resto  da  documentación
integrante do expediente. 

O importe de licitación para os dous lotes ascende á cantidade de
1.451.090,62 € (10 % IVE incluído), 1.319.173,29 € sen IVE e o prazo
de execución previsto nos Proxectos é de seis (6) meses dende o día
seguinte á sinatura da acta de comprobación do replanteo.
 -Importe sen IVE: 1.319.173,29 €.
 -Importe do IVE (10%): 131.917,33 €.

O importe de licitación para o Lote 1 (Rúa Narón, 1-6) é o seguinte:
Importe co 10% de IVE: 876.119,88 €.
Importe sen IVE: 796.472,62 €.
Importe IVE: 79.647,26 €.

O importe para o Lote 2 (Rúa 10 de marzal, 1-4) é o seguinte:
Importe co 10% de IVE: 574.970,74 €.
Importe sen IVE: 522.700,67 €.
Importe IVE: 52.270,07 €.

Constan  no  expediente  as  preceptivos  autorizacións,  así  como  os
Pregos de Cláusulas Administrativas e os de Prescricións Técnicas
como parte integrante, éstes últimos, do Proxecto de obra aprobado.
Consta así mesmo informe xurídico do departamento de contratación de
data 2 de agosto de 2018.

Polas razóns expostas proponse á Xunta de Goberno Local como órgano
de contratación en virtude da Resolución da Alcaldía de 1 de xuño de
2016 (BOP 09/06/2016) a adopción dos seguintes acordos:

PRIMEIRO:  Aprobar  os  Proxectos  básicos  e  de  execución  de
“Rehabilitación das Envolventes das Edificacións sitas 10 do Marzal
1-4  e  Rúa  narón,  1-6.  Barrio  de  Recimil”,  así  como  o  Estudo  de
Seguridade  e  Saúde  dos  anteditos  proxectos,  redactados  polos
arquitectos,  dona  Ana  Recuna  Carrasco  e  don  Ignacio  Mendizábal
Herrero en junio de 2018.

SEGUNDO:  Aprobar  a  contratación  administrativa  das  obras  de
“REHABILITACIÓN DAS ENVOLVENTES DAS EDIFICACIÓNS SITAS NA RÚA 10 DE
MARZAL 1-4 E RÚA NARÓN 1-6. BARRIO DE RECIMIL” consonte os Proxectos
das  obras  antes  mencionados  e  outorgarlle  o  seguinte  número  de
expediente AV 06004 18/05.

TERCEIRO: Aprobar o prego de claúsulas administrativas que haberán de
rexer a contratación das  obras de  “REHABILITACIÓN DAS ENVOLVENTES
DAS EDIFICACIÓNS SITAS NA RÚA 10 DE MARZAL 1-4 E RÚA NARÓN 1-6.



BARRIO  DE  RECIMIL”  Expte.:  06004  18/05,  redactados  seguindo  os
proxectos citados.

CUARTO:  Convocar  licitación  mediante  procedemento aberto  con
pluralidade de criterios de valoración, nas condicións e prazo de
presentación indicadas no prego de cláusulas administrativas.

QUINTO:  Aprobar o gasto correspondente á dita contratación e que
ascende  á  cantidade  de  1.451.090,62  €  (10  %  IVE  incluído),
1.319.173,29 € sen IVE, e imputalo á aplicación 06004-1501-61900 do
orzamento municipal en vigor, co seguinte desglose:
  LOTE 1:
Ano 2018: 438.059,94 €.
Ano 2019: 438.059,94 €.
  LOTE 2:
Ano 2018: 287.485,37 €.
Ano 2019: 287.485,37 €.

SEXTO: Proceder á publicación dos anuncios de licitación no Perfil do
contratante do órgano de contratación. “

A  Xunta  de  Goberno  Local,  en  votación  ordinaria  e  por
unanimidade  acordou  a  aprobación  da  proposta  anteriormente
transcrita, condicionado ó cumprimento do recollido no informe da
Intervención.

8.PROPOSTA DE RECTIFICACIÓN DE ERROS NO PREZO DE ADXUDICACIÓN
DOS LOTES Nº 1 E Nº 2 DO EXPEDIENTE: AV 02104 17/37    “SERVIZO DE
EXECUCIÓN  DOS  ITINERARIOS  FORMATIVOS  DO  PROXECTO  FERROL  EMPREGO
XUVENIL”.- Examinada  a  proposta  que  eleva  o  Xefe  do  Servizo  de
Contratación, que textualmente di: “Na adxudicación dos Lotes 1 e 2
do  “SERVIZO  DE  EXECUCIÓN  DOS  ITINERARIOS  FORMATIVOS  DO  PROXECTO
FERROL EMPREGO XUVENIL”, como consecuencia do mal cálculo do IVE por
parte  da  empresa  adxudicataria,  se  adxudicaron  ambos  Lotes  polos
seguintes prezos: 

LOTE 1:

Prezo con IVE: 36.519,46 €.......... Prezo correcto: 36.520,06 €.
Prezo sen IVE: 30.181,87 €
Prezo IVE: 6.338,19 €.

LOTE 2:
Prezo con IVE: 32.068,25 €............ Prezo correcto: 32.068,24 €.
Preso sen IVE: 26.502,68 €.
Prezo IVE: 5.565,56 €.



De  acordo  co  disposto  no  artigo  109.2  da  Lei  39/2015,  de  1  de
octubre,  do  Procedemento  Administrativo  Común  das  Administración
Públicas: Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos. 

Polo exposto, o funcionario que subscribe propón á Xunta de Goberno
Local a adopción dos seguintes acordos: 

Primeiro.- Corrixir o erro padecido no prezo de adxudicación do Lote
1 do “SERVIZO DE EXECUCIÓN DOS ITINERARIOS FORMATIVOS DO PROXECTO
FERROL EMPREGO XUVENIL”; así, onde di Prezo con IVE 36.519,46 €, debe
dicir: Prezo con IVE: 36.520,06 €

Segundo.- Corrixir o erro padecido no prezo de adxudicación do Lote 2
do  “SERVIZO  DE  EXECUCIÓN  DOS  ITINERARIOS  FORMATIVOS  DO  PROXECTO
FERROL EMPREGO XUVENIL”, así, onde di Prezo con IVE 32.068,25€.; debe
dicir: 32.068,24 €.

Terceiro.- Notificar  o  presente  acordo  á  empresa
adxudicataria. “

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

9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DO CONTRATO: “SERVIZO DE COMEDORES
SENIOR”  (EXPTE.:  AV  04001  17/30),  E  ACORDOS  COMPLEMENTARIOS.-
Examinada a proposta que eleva o Xefe do Servizo de Contratación, que
textualmente di: “INFORME-PROPOSTA: “En data 28/05/2018 a Xunta de
Goberno  Local  adxudicou  a  “Contratación  do  Servizo  de  Comedores
Senior  (Expte.:  AV  04001  17/30”  á  empresa  ALIMENTACIÓN  SALUDABLE
GALLEGA, S.L.U., asinándose o correspondente contrato en data 12 de
xuño de 2018. 

En data 13 de xuño de 2018 recíbese nesta Unidade de Contratación
escrito  remitido  pola  concelleira,  dona  Saínza  Ruíz  Ferreño,
solicitándose se redacta a correspondente proposta de modificación do
contrato ao obxecto de incluir o comedor senior do Centro Cívico de
Canido,  tal  e  como  se  contempla  na  cláusula  XV  do  Prego  de
Prescripcións Técnicas, que textualmente recolle: 

Suposto de modificación do contrato:

De conformidade co previsto na cláusula 15 do Prego de Prescripcións
Técnicas, poderán acordarse as seguintes modificacións contractuais:

A  posta  en  funcionamento  do  servizo  de  Comedor  Senior  no
Centro Cívico de Canido sito no barrio de Canido Rúa Poeta Pérez
Parallé.



Por tratarse dun servizo novo se carece de antecedentes
O número estimado de usuarios e usuarias tendo en conta os outros
comedores senior é de 20

O importe máximo estimado para a modificación deste contrato ascende
a 57.288.- €.

Pola Concellería de Benestar Social solicítase a modificación pola
seguinte contía:

SEN IVA CON IVA

ANO 2018 20  menús  x5,90€x109  días=
12.862 €

(IVE 10%) € 14.148,20

ANO 2019 20  menús  x5,90  €x  259  dias=
30.562 €

(IVE 10%) 33.618,20 €

ANO 2020 20menús  x  5,90€  x  66  días=
7.788 €

(IVE 10%) 8.566,80 €

TOTAL 51.212,00 € 56.333,20 €

Contía total da modificación; 56.333,20 €.

O anterior desglose, se ben, na cláusula 34 do Prego de Cláusulas
Administrativas  Particulares  se  preveian  dúas  anualidades,  habida
conta do tempo transcorrido dende que se inicia a presente proposta
de modificación, parte do diñeiro que figuraba para o exercicio 2018,
houbo que pasalo para o exercicio de 2020.

O  artigo  106  do  TRLCSP  dispón:  “Os  contratos  do  sector  público
poderán modificarse sempre que nos pregos ou no anuncio de licitación
se  haxa  advertido  expresamente  de  esta  posibilidade  e  se  haxan
detallado de forma clara, precisa e inequívoca as condicións en que
poderá  facerse  uso  da  mesma,  así  como  o  alcance  e  límites  das
modificacións  que  poden  acordarse  con  expresa  indicación  da
porcentaje do prezo do contrato ao que como máximo podan afectar, e o
procedemento que haxa de seguirse para elo.
A estes efectos, os supostos en que poderá modificarse o contrato
deberán  definirse  con  total  concreción  por  referencia  a
circunstancias cuxa concorrencia poda verificarse de forma obxectiva
e  as  condicións  da  eventual  modificación  deberán  precisarse  cun
detalle suficiente para permitir aos licitadores a súa valoración a
efectos de formular a súa oferta e ser tomadas en conta no que se
refire  á  esixencia  de  condicións  de  aptitude  aos  licitadores  e
valoración das ofertas."

Respecto da posibilidade de levar a cabo a referida modificación
contractual, hai que sinalar que o artigo 219 do TRLCSP precisa que
“os contratos administrativos soamente poderán ser modificados por



razóns de interese público nos casos e na forma previstos no título V
do libro I e de acordo co procedemento regulado no artigo 211”. En
virtude do sinalado no informe do responsable do contrato o interese
público  derivaría  na  necesidade  adecuar  e  acadar  unha  maior
idoneidade da obra á finalidade á que está destinada. 

Polo que respecta á tramitación a seguir debemos remitirnos ao artigo
211 onde sinala a obriga de dar audiencia ao contratista (trámite que
debe considerarse cumprido ao constar no texto do proxecto modificado
a conformidade do contratista), e o informe preceptivo do Servizo
Xurídico correspondente. Así mesmo e en cumprimento do artigo 219.2,
a modificación deberá formalizarse conforme ao disposto no artigo
156.

En  virtude  do  exposto,  téndose  cumpridos  os  trámites  legais
establecidos, propónselle á Xunta de Goberno Local a adopción dos
seguintes acordos:

Primeiro.-  Aprobar  a  modificación  do  “Contrato  do  Servizo  de
Comedores  Senior  (Expte.:  AV  04001  17/30”,  pola  incorporación  do
comedor senior do Centro Cívico de Canido, pola suma de 56.333,20 €,
IVE incluído. 
Segundo.- Como reaxuste da garantía, deberá depositar na Tesourería
municipal a suma de 2.560,60 €. 
Terceiro.-  Formalizar  a  correspondente  modificación  contractual
conforme ao disposto no artigo 156 do TRLCSP.
Cuarto.- Notificar o presente acordo aos interesados. “

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

10.ROGOS.- Non se formularon.

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

       Visto e prace,             A Secretaria,
   O Alcalde-Presidente

  Don Alvaro Montes Celeiro      Dona  Paula Mª Vázquez Carrasco


