
SESIÓN    ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO DO DÍA    8 DE XANEIRO  
DE 2020  .  

No Pazo Municipal de Ferrol, sendo as dez horas  e once minutos do día 8 de xaneiro
de 2020, reuniuse a Xunta de Goberno Local, en primeira convocatoria, baixo a Presidencia do
Iltmo.  Sr.  Don  Ángel  Manuel  Mato  Escalona,  coa  asistencia  dos  señores  Concelleiros
seguintes,  integrantes  desta  Xunta  de  Goberno Local:  Don Germán  Costoya  Casas,  Dona
María Teresa Deus Trasobares, Don Antonio Golpe Díaz, Dona Ana Lamas Villar, Dona Eva
Martínez Montero e Dona Cristina Prados Rubio . DISCULPAN: don Julián Reina Villalón.
Asistidos polo Secretario Xeral Don Leopoldo Moure García e polo Interventor Accidental
dona Sonia Corral Corral, ó obxecto de celebrar sesión ordinaria correspondente a este día,
adoptándose os seguintes acordos:

1.  APROBACIÓN  DAS  ACTAS  DAS  SESIÓNS  ANTERIORES,
CORRESPONDENTES ÁS CELEBRADAS O 16 DE DECEMBRO (ORDINARIA), 20  E
27 DE DECEMBRO (EXTRAORDINARIAS E URXENTES) DE 2019. - A  Xunta  de
Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade, acordou aprobar as actas de 16 de
decembro (ordinaria)I e 20 e 27 de decembro (extraordinarias e urgentes) de 2019.

2.  PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DUNHA  AMPLIACIÓN  DO  PRAZO  DE
EXECUCIÓN DAS OBRAS DE “REMODELACIÓN DA PRAZA DE ARMAS” (EXPTE.:
AVS 06004  18/34).  (EXPEDIENTE CIVIDAS  2018021424).-  Examinada  a  proposta  que
eleva a  Concelleira da área de Servizos, Obras, Medio Ambiente, Zona Rural e Participación
Cidadá, que textualmente di:

“Con data do 2/01/2020, o xefe de Servizo de Contratación emitiu o seguinte informe-
proposta sobre o asunto:

“Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 26/02/2019 adxudicouse o contrato da obra
“REMODELACIÓN  DA  PRAZA  DE  ARMAS"  (AVS  06004  18/34)  á  UTE  PROSEMA
NOROESTE,  SL-CIVIS  GLOBAL,  SLU formalizándose  o  contrato  administrativo  en  data
15/03/2019 cun prazo de execución de 9 meses dende o día seguinte á sinatura da acta de
comprobación do replanteo consonte o establecido no PCAP da licitación.

Con data 11/04/2019 asinouse acta favorable de comprobación do replanteo.

Con data 20/12/2019 a empresa presenta escrito no rexistro (nº rexistro 2019059372), coa
conformidade do director da obra, no que solicita unha ampliación do prazo de execución da
obra de 8 semanas xustificando o retraso na execución polas seguintes circunstancias non
imputables ao contratista : 

- A necesidade de proceder á revisión e apuntalamento da losa de formigón que soporta a
escalera do acceso lateral do edificio municpal (CT lateral calle Rubalcava) para garantir as
condicións de seguridade requiridas, impedindo o avance da obra.



-  Os  traballos  de  canalización  e  cableado  nos  Centros  de  Transformación  das  Rúas
Rubalcava e Terra axenos ao contratista con incidencia directa na execución da obra ao
impedir que sepuidesen executar traballos de solera e colocación de losa.

- As inclemencias meteorolóxicas das últimas semanas, que afectan á execución do pavimento
terrizo que precisa dun tempo mínimo de tres semanas de tempo seco. 

Con data  27/12/2019 o  xefe  de  sección de  Urbanismo e Infraestructuras  remite  oficio  á
Unidade de contratación solicitando a realización dos trámites oportunos para a aprobación
da ampliación do prazo de execución da obra de referencia.

Consonte o disposto no artigo 195.2 LCSP sobre demora na execución e ampliación do prazo
de  execución  dos  contratos“Si  el  retraso  fuese  producido  por  motivos  no  imputables  al
contratista  y  este  ofreciera  cumplir  sus  compromisos  si  se  le  amplía  el  plazo  inicial  de
ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable
del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista”.

Aos efectos anteriores constan incorporados ao expediente a conformidade do Director da
Obra á ampliación do prazo solicitado por circunstancias  non imputables  á contratista  e
Informe do enxeñeiro  municipal  responsable do contrato  de data  27/12/2019 favorable  á
ampliación en oito semanas do prazo de execución da obra. 

Consta  así  mesmo informe  xurídico  do  departamento  de  contratación  de  data  2/01/2020
conformado polo Secretario Xeral municipal.

O órgano competente para aprobación da incidencia contractual plantexada é o órgano de
contratación, que segundo o disposto na Disposición Adicional 2ª da LCSP é o Alcalde, tendo
dita competencia delegada na Xunta de Goberno Local, por Resolución de data 8 de xullo de
2019 (BOP nº 137 de 22/07/2019). 

Visto o expediente instruído e a documentación que o integra, previa fiscalización favorable
da  Intervención  Municipal, e  de  conformidade  co  establecido  nos  artigos  116,  117  e
Disposición Adicional  Segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector
público  pola  que  se  transpoñen  ao  ordenamento  xurídico  español  as  Directivas  do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014,
propónselle ao concelleiro da Área de Urbanismo e Infraestruturas, Mobilidade, Vivenda e
Rehabilitación, Contratación, CRI e Organización Interna a elevación á Xunta de Goberno
Local como órgano de contratación competente en virtude da delegación conferida polo
Alcalde mediante Resolución de data 8 de xullo de 2019 (BOP nº 137 de 22/07/2019), da
seguinte proposta de acordo:

PRIMEIRO.-  Aprobar  a  ampliación  en  oito  semanas  do  prazo  de  execución  da  obra
“REMODELACIÓN  DA  PRAZA  DE  ARMAS"  (AVS  06004  18/34)  adxudicada  á  UTE
PROSEMA NOROESTE, SLU-CIVIS GLOBAL, SLU con CIF U27869056 por circunstancias
non imputables á contratista.



SEGUNDO.- Notificar o presente acordo á contratista e á Dirección da Obra.

Non obstante, vostede decidirá o que considere máis axeitado”.

Examinada a proposta transcrita xunto coa documentación acompañada e visto o informe de
fiscalización favorable da Intervención Municipal,  propónselle á Xunta de Goberno Local a
adoptación do seguinte acordo:

 PRIMEIRO.-  Aprobar  a  ampliación  en  oito  semanas  do  prazo  de  execución  da  obra
“REMODELACIÓN DA PRAZA  DE ARMAS"  (AVS  06004  18/34)  adxudicada  á  á  UTE
PROSEMA NOROESTE, SLU-CIVIS GLOBAL, SLU con CIF U27869056 por circunstancias
non imputables á contratista.

SEGUNDO.- Notificar o presente acordo á contratista e á Dirección da Obra.”

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

3. ROGOS.- Non se formularon.

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

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

  D. Ángel Manuel Mato Escalona        D. Leopoldo Moure García


