
SESIÓN   ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO DO DÍA   9 DE XULLO DE 2018  .

No Pazo Municipal de Ferrol, sendo as dez horas  e dous minutos do día 9
de  xullo  de  2018,  reuniuse  a  Xunta  de  Goberno  Local,  en  primeira
convocatoria, baixo a Presidencia do Iltmo. Sr. Don Jorge Juan Suárez Fernán
dez, coa asistencia dos señores Concelleiros seguintes, integrantes
desta Xunta de Goberno Local: Don Jesús Basterrechea López, Dona María de la Luz Fer
nández Lemos, Dona Rosa María de las Nieves Méndez Fonte, Dona José Álvaro Montes Celeiro, Don
a Saínza Ruiz Ferreño e Don Luís Miguel Victoria Gallego  . Asistidos pola Oficial Maior en funcións 
de Secretaria Xeral, dona Paula María Vázquez Carrasco 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,  DO  BORRADOR  DA  ACTA  DA  SESIÓN
ANTERIOR.  A  Xunta  de  Goberno  Local,  en  votación  ordinaria  e  por
unanimidade,  acordou  a  aprobación  da  acta  da  sesión  anterior,
celebrada o 2 de xullo de 2018 (ordinaria).

2.  PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  RECOÑECEMENTO
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO DA RELACIÓN DE FACTURAS Nº 32, EXPEDIENTE
2018016473.  Examinada  a  proposta  que  eleva  a  Alcaldía,  que
textualmente di:

“Logo de ver o informe da Intervención municipal correspondente ás
facturas que se indican, e que literalmente transcrito dí como segue:

«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 NÚM. 32

AREA DE RECADACIÓN.-

Nome Descrición

Num.

factura

Importe
factura

Data
factura

Data de
entrada

en
rexistro

Motiv
o 

(*)

SERMOGA 
OSSORIO 
FRANQUEO, S.L.

IMPRESION B/N SICER 376. PLEGADO Y 
AUTOSELLADO SICER 376. PAPEL 
LEGAL 

EMIT-
1088

73,81 €
31/05/20

18
05/06/20

18
c)

SERMOGA 
OSSORIO 
FRANQUEO, S.L.

IMPRESION B/N A4. PLEGADO Y 
AUTOSELLADO. PAPEL LEGAL.

EMIT-
450

123,03 €
26/03/20

18
27/03/20

18
c)

SERMOGA 
OSSORIO 
FRANQUEO, S.L.

TRATAMIENTO 
INFORMATICO. IMPRESION 
B/N A4. PLEGADO Y 
ENSOBRADO. 

EMIT-
452

1.044,11
€

26/03/20
18

28/03/20
18

c)

TOTAL AREA DE RECADACIÓN
1.240,95

€

AREA DE DEPORTES.-

Nome Descrición

Num.

factura

Importe
factura

Data
factur

a

Data de
entrada

en
rexistro

Motiv
o 

(*)

HUNE RENTAL 
SLU

Aluguer de un grupo electrógeno e de un 
depósito de gasoil

FPRAL0418/096
75

912,95 €
30/041

8
11/06/20

18
c)

HUNE RENTAL 
SLU

Aluguer de maquinaria.
FPRAL05181204

8
918,39 €

31/05/1
8

07/06/18 c)

TOTAL AREA DE DEPORTES 1.831,34 €

TOTAL REC XGL 09/07/18 – RELAC. NÚM.32 3.072,29 €

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.»

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 2018016473 desglosadas na parte expositiva por importe total
de 3.072,29 €.

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 DA DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA
DEPOSITADA  POLA  EMPRESA  ENTYL  INGENIEROS,  S.L.,  CON  MOTIVO  DA
ADXUDICACIÓN DA: “CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CONSULTORÍA E ASISTENCIA
TÉCNICA  PARA  OS  TRABALLOS  CON  RELACIÓN  Á  REDACCIÓN  E  XESTIÓN  DE
EXPEDIENTES DE EXPROPIACIÓN, EXPEDIENTES DE COMPRAS POR MUTUO ACORDO,
TRABALLOS DE TOPOGRAFÍA, ASESORAMENTO E SUPERVISIÓN TÉCNICA” (EXPTE.:
PN 03004 15/16) E ACORDOS COMPLEMENTARIOS. Examinada a proposta que
eleva o Xefe do Servizo de Contratación, que textualmente di:

“A Concelleira delegada da área de Economía, Facenda, Emprego e
RRHH aprobou, con data do 10/11/2015, a resolución de adxudicación da
“Contratación do servizo de consultoría e asistencia técnica para os
traballos  con  relación  á  redacción  e  xestión  de  expedientes  de
expropiación, expedientes de compras por mutuo acordo, traballos de
topografía, asesoramento e supervisión técnica” (Expte.: PN 03004
15/16) á empresa ENTYL INGENIEROS, S.L. (CIF B.15711344), por un
importe  total  de  70.785,00  €  (21%  IVE  incluído)  e  un  prazo  de
execución de dous anos, sen posibilidade de prórroga.

Con  data  do  18/11/2015  se  formaliza  o  contrato  en  documento
administrativo  (nº  de  rexistro  1923).  Previamente  a  empresa
constituiu  na  Tesourería  Municipal  garantía  definitiva  mediante
depósito  de  aval  bancario  (aval  do  Banco  Pastor)  por  importe  de
2.925,00 €, o que se acredita coa carta de mandamento de constitución
de depósitos de data 09/10/2015 con número de operación 315100463.

Con data do 20/04/2018 a empresa Entyl Ingenieros, S.L. presenta
no Rexistro Auxiliar de Urbanismo do Concello de Ferrol escrito no
que solicita a devolución da fianza depositada. 

Con data do 20/06/2018 o arquitecto municipal de Planeamento e
Xestión, designado responsable do contrato, informa favorablemente a
devolución da garantía constituída

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 servizo de consultoría e asistencia técnica para os



traballos  con  relación  á  redacción  e  xestión  de  expedientes  de
expropiación, expedientes de compras por mutuo acordo, traballos de
topografía, asesoramento e supervisión técnica” (Expte.: PN 03004
15/16), en data 09/10/2015 pola empresa ENTYL INGENIEROS, S.L. (CIF
B.15711344))  mediante  carta  de  mandamento  de  constitución  de
depósitos con nº de operación 315100463 e por importe de 2.925,00
euros (aval do Banco Pastor). 

Segundo: Advertirlle ao solicitante que para facer efectiva a
devolución  acordada  deberá  presentar  na  Tesourería  Municipal  o
orixinal  da  carta  de  mandamento  de  constitución  de  depósitos,
acreditando  nese  momento  poder  suficiente  para  realizar  dito
trámite”.

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

4. PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS
CORRESPONDENTES  Á  “RESTAURACIÓN  DO  DIQUE  DA  CABANA  E  DA  SÚA
CONTORNA”. Examinada a proposta que eleva o Concelleiro Delegado da
Área de Participación, Seguridade e Tráfico, Emprego, Normalización
Lingüística e Promoción Económica, que textualmente di:

“Con data do 06/07/2018, a xefa do Negociado de Emprego P.S.
emitiu o seguinte informe-proposta sobre o asunto:

“I.  A  conselleira  do  Mar  con  data  do  24/08/2017  emitiu  unha
resolución pola que outorga ao Concello de Ferrol unha subvención
para o desenvolvemento do proxecto"obras de restauración do Dique da
Cabana  e  a  súa  contorna"  (Expediente:  GALP2-020)  nas  anualidades
2017-2019  ao  abeiro  das  estratexias  de  desenvolvemento  local
participativo,  aprobadas  aos  grupos  de  acción  local  do  sector
pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no
marco do FEMP.

II.  Ao  abeiro  deste  proxecto  o  Concello  de  Ferrol  dispón  do
“Proxecto  básico  e  de  execución,  dirección  de  obra,  dirección  e
execución  e  coordinación  de  seguridade  e  saúde  das  obras  de
restauración do dique da Cabana e a súa contorna”, redactado por
Antonio García-Lastra Núñez e supervisado polo arquitecto municipal
Felipe Cotovad Martínez que foi aprobado en XGL de data 23/10/2017.

III. A Xunta de Goberno Local, con data 25/06/2018, aprobou a
adxudicación da contratación das obras de “Restauración do Dique da
Cabana e a súa contorna “ á entidade PROSEMA NOROESTE, SL.

IV. Con data 05/07/2018 e rexistro de entrada nº 38.312, achégase
o  plan  de  seguridade  e  saúde  das  obras  correspondentes  á
“Restauración do Dique da Cabana e a súa contorna”, redactado pola
empresa adxudicataria PROSEMA NOROESTE SL.



V.- Coa mesma data e rexistro, o arquitecto D. Antonio García-
Lastra Núñez, en calidade de coordinador de seguridade e saúde da
obra, achega o informe favorable do plan de seguridade e saúde no
traballo durante a execución da obra, asinado con data 05/07/2018.

VI.  Con  data  05/07/2018  o  arquitecto  municipal  informa
favorablemente o plan de seguridade e saúde e o informe favorable do
devandito Plan, asinado polo coordinador de seguridade e saúde das
obras.

Consonte  co  artigo  7.2  do  Real  Decreto  1627/1997,  do  24  de
outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade
e saúde nas obras de construción, o plan de seguridade e saúde deberá
ser aprobado antes do inicio da obra, polo coordinador en materia de
seguridade e de saúde durante a execución da obra.

No  caso  de  obras  das  Administracións  Públicas,  o  plan,  co
correspondente  informe  do  coordinador  en  materia  de  seguridade  e
saúde durante a execución da obra, elevarase para a súa aprobación á
Administración pública que teña adxudicado a obra.

Á vista dos fundamentos legais antes expresados, formúlase ao
concelleiro delegado da Área de Participación, Seguridade e Tráfico,
Emprego, Normalización Lingüística e Promoción Económica para a súa
elevación á XUNTA DE GOBERNO LOCAL a seguinte PROPOSTA DE ACORDO:

UNICO.- Aprobar o Plan de Seguridade e Saúde correspondente ás
obras  de  “Restauración  do  Dique  da  Cabana  e  a  súa  contorna”,
elaborado pola empresa PROSEMA NOROESTE, SL co correspondente informe
favorable do devandito plan emitido polo técnico don Antonio García-
Lastra Núñez en calidade de coordinador de seguridade e saúde da
obra.”

Por isto, propónselle á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO
SEGUINTE ACORDO:

ÚNICO.- Aprobar o Plan de Seguridade e Saúde correspondente ás
obras  de  “Restauración  do  Dique  da  Cabana  e  a  súa  contorna”,
elaborado pola empresa PROSEMA NOROESTE, SL co correspondente informe
favorable do devandito plan emitido polo técnico don Antonio García-
Lastra Núñez en calidade de coordinador de seguridade e saúde da
obra”.

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

Previa declaración da urxencia, a Xunta de Goberno Local adoptou
os seguintes acordos, fora da orde do día:



5. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DICTADA POLA ALCALDÍA-PRESIDENCIA EN
DATA 5/07/2018 MEDIANTE A QUE SE AVOCA A COMPETENCIA DELEGADA NA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL PARA A ADOPCIÓN DA CITADA RESOLUCIÓN E POLA
QUE SE APROBAN OS NOVOS PCAP QUE REXERÁN NA LICITACIÓN CORRESPONDENTE
Á CONTRATACIÓN DA EXECUCIÓN DAS OBRAS DE “AGLOMERADO EN EL CAMINO C-
125 Y TRAMOS ANEXOS DE C-126” (AVS 03007 17/18) COAS MODIFICACIÓNS
SINALADAS NO INFORME DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL DE DATA 02/07/2018 EN
CUMPRIMENTO  DO  ACORDADO  POLA  XUNTA  DE  GOBERNO  LOCAL  EN  DATA
02/07/2018.  Examinada  a  resolución  de  05-07-2018  da  Alcaldía-
Presidencia, que textualmente di:

“Con  data  do  02/07/2018,  a  Xunta  de  Goberno  Local,  adoptou
entre outros o seguinte acordo:

Examinada  a  proposta  que  eleva  o  Xefe  do  Servizo  de
Contratación, que textualmente di:

“O  14/06/2018  o  concelleiro  delegado  de  obras  e  servizos
remitiu  á  Unidade  de  Contratación  a  solicitude  de  inicio  do
expediente de contratación da obra incluída no Proxecto “AGLOMERADO
EN  EL  CAMINO  C-125  Y  TRAMOS  ANEXOS  DE  C-126” redactado  polo
arquitecto técnico municipal D. David Couselo Méndez en febreiro de
2018 xunto coa restante documentación integrante do expediente para a
súa aprobación polo órgano competente.

O citado investimento conta cunha subvención da Axencia Galega
de Desenvolvemento Rural no ámbito do Plan de Mellora de Camiños
Municipais  2018-2019,  fixándose  como  data  límite  para  executar  e
xustificar as inversións correspondentes o 17 de setembro de 2018.

Se atopan incorporados ao expediente a memoria xustificativa da
necesidade da contratación de data 14/06/2018, os preceptivos pregos
de  cláusulas  administrativas  que  rexerán  a  contratación  de  data
25/06/2018, informe xurídico de contratación de data 25/06/2018 e
documento  RC  para  facer  fronte  aos  gastos  derivados  da  presente
contratación.

O orzamento base de licitación ascende á cantidade de 42.247,93
€ sen IVE (51.119,99 € 21% do IVE incluido) co desglose de unidades e
prezos  unitarios  reflectivo  no  Proxecto.  O  prazo  de  execución
previsto é de 30 días laborables.

Atendendo  ás  características  do  contrato  o  procedemento  a
seguir  para  a  súa  adxudicación  será  o  procedemento  aberto
simplificado con pluralidade de criterios de adxudicación obxectivos
(prezo e prazo).

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, non se esixe a presentación de ofertas utilizando medios



electrónicos,  atendendo  ao  informe  específico  de  data  22/06/2018
incorporado  ao  expediente,  non  resultando  posible  a  demora  na
contratación  sen  prexudicar  o  interese  xeral  dado  o  prazo  de
xustificación da subvención que financia esta obra.

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

Examinada a documentación que se acompaña 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, 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.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente de
contratación da obra “AGLOMERADO EN EL CAMINO C-125 Y TRAMOS ANEXOS
DE C-126”, que non afectará aos prazos de licitación, adxudicación e
formalización do procedemento consonte o establecido no artigo 119.2
b) LCSP por remisión do 159.5 LCSP.

SEGUNDO.-  Aprobar  o  expediente  e  os  Pregos  de  Cláusulas
Administrativas e de Prescricións Técnicas que rexirán a contratación
da obra incluida no proyecto “AGLOMERADO EN EL CAMINO C-125 Y TRAMOS
ANEXOS DE C-126” redactado polo arquitecto técnico municipal D. David
Couselo Méndez e outorgarlle o seguinte número de expediente AVS
03007 17/18.

TERCEIRO.- Aprobar o gasto correspondente a dita contratación
por importe de 51.119,99 € (21% IVA incluido) e imputalo á aplicación
03007 1533 60900 do orzamento municipal.

CUARTO.- Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación
mediante procedemento aberto simplificado previsto no artigo 159 da
Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público con
pluralidade de criterios obxectivos de valoración, nas condicións e
prazos indicados nos Pregos e publicar o anuncio de licitación no
Perfil do Contratante do órgano de contratación.

QUINTO.- 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 condicionada á corrección dos erros que constan no Informe
de Intervención”.



En cumprimento do devandito acordo, no mesmo día, solicitouse
informe técnico en relación ás modificacións sinaladas no informe da
intervención  municipal  de  data  02/07/2018.  Consta  incorporado  ao
expediente o informe técnico de data 04/07/2018 e informe xurídico de
data 04/07/2018 complementario ao informe xurídico anterior de data
25/06/2018.

A convocatoria da licitación se atopa pendente de publicación
no Perfil do Contratante do Concello de Ferrol aloxado na Plataforma
de Contratos do Sector Público.

Unha vez enmendados os erros detectados, consonte o disposto no
artigo  122  LCSP,  incorpóranse  ao  expediente  os  novos  Pregos  de
Cláusulas Administrativas coas modificacións sinaladas na cláusula 48
e no epígrafe 22 do Cadro de Características do Anexo I, que xunto
cos  restantes  documentos  xa  obrantes  no  expediente  conforman  a
licitación.

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS

A  competencia  orixinaria  para  a  aprobación  do  presente
expediente  corresponde  á  Alcaldía,  en  virtude  do  disposto  na
Disposición Adicional 2ª do TRLCSP, competencia delegada na Xunta de
Goberno Local en virtude de delegación conferida por resolución de 1
de xuño de 2016.

De  conformidade  co  disposto  no  artigo  116  do  Real  Decreto
2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais
“El  organo  delegante  podrá  avocar  en  cualquier  momento  la
competencia  delegada  con  arreglo  a  la  legislación  vigente  sobre
procedimiento administrativo común”.

Segundo dispón o artigo 10 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime  Xurídico  do  Sector  Público  “(...)  En  los  supuestos  de
delegación  de  competencias  en  órganos  no  dependientes
jerárquicamente,  el  conocimiento  de  un  asunto  podrá  ser  avocado
únicamente por el órgano delegante.  Contra el acuerdo de avocación
no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se
interponga contra la resolución del procedimiento“.

De  conformidade  co  anteriormente  exposto,  a  inminencia  dos
prazos de execución da presente contratación, considerando as datas
de xustificación impostas pola resolución de concesión da subvención
que  financia  o  investimento,  xunto  coa  declaración  previa  de
urxencia na tramitación do expediente, xustifican a conveniencia de
avocar a competencia delegada para a aprobación das modificacións
apuntadas, por razóns de eficacia e celeridade, en aras a preservar
a finalidade lexítima da contratación, respectando os prazos legais



de  presentación  de  proposicións,  sen  causar  restricións  á
competencia.

Polos motivos expostos,  proponse ao Sr. Alcalde-Presidente a
adopción da seguinte resolución:

PRIMEIRO.- Avocar a competencia delegada na Xunta de Goberno
Local  para  a  adopción  da  presente  resolución,  ao  abeiro  do
establecido no artigo 14 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, polas
razóns recollidas na parte expositiva.

SEGUNDO.- Aprobar os novos Pregos de Cláusulas Administrativas
Particulares coas modificacións sinaladas no informe de intervención
de data 02/07/2018 en cumprimento do acordado pola Xunta de Goberno
Local en data 02/07/2018, manténdose o resto dos puntos do citado
acordo nos seus propios termos.

TERCEIRO.- Dar conta da presente resolución á Xunta de Goberno
Local na vindeira sesión que se celebre, aos efectos oportunos”.

A Xunta de Goberno Local deuse por enterada.

6.  PROPOSTA  DE  RECTIFICACIÓN  DO  NÚMERO  DE  EXPEDIENTE  DE
LICITACIÓN CORRESPONDENTE Á CONTRATACIÓN DA EXECUCIÓN DAS OBRAS DE
“AGLOMERADO EN EL CAMINO C-125 Y TRAMOS ANEXOS DE C-126”. Examinada a
proposta  que  eleva  o  Xefe  do  Servizo  de  Contratación,  que
textualmente di:

“En  relación  co  expediente  de  contratación  das  obras  de
"AGLOMERADO EN EL CAMINO C-125 Y TRAMOS ANEXOS DE C-126", prodúxose
un erro ao consignar o número de expediente, polo que, de acordo co
disposto no artigo 109.2 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime
Xurídico  do  Sector  Público,  ao  dicir:  2.  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 do seguinte acordo:

Único.-  No  expediente  de  "AGLOMERADO  EN  EL  CAMINO  C-125  Y
TRAMOS ANEXOS DE C-126", onde di: AVS 03007 17/18, debe dicir: AVS
03007 18/17”.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  en  votación  ordinaria  e  por
unanimidade,  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 dez horas  e sete minutos, de todo o que, como Secretario,
DOU FE.

       Visto e prace,             A Oficial Maior,
   O Alcalde-Presidente

D. Jorge Juan Suárez Fernández     Dª Paula Mª Vázquez Carrasco
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