
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO
EN DATA 28 DE NOVEMBRO DE 2011

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 9:07
horas do día 28 de novembro de 2011, baixo a Presidencia do sr.  alcalde-presidente don
Gumersindo Pedro Galego Feal, reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do Concello ao
obxecto de celebrar sesión extraordinaria convocada para o día da data.
 
Asistiron os/as concelleiros/as:

Dona Rocío Aurora Bertoa Puente, don Alejandro Dopico Rodríguez, don Juan José Franco
Casal,  dona Juana Barro Couto,  don José Andrés Serantes Painceiras,  don Iván Puentes
Rivera, don Antonio Luís Noceda Carballo, dona Amalia García Balado, dona María Carmen
Silvar Canosa, don Juventino José Trigo Rey, dona Rita María Couto Seijido, don Manuel Polo
Gundín, dona Inés Roca Requeijo e don Justo Martínez Ardá.

Non asiste o concelleiro don José Antonio López Rodríguez  e dona María Carmen Martínez
Rodríguez, (sen excusa).

Secretario accidental:

Don Fernando Aradas García.

Interventora:

Dona Marta Roca Naveira.

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se da o quórum legalmente esixido
polo artigo 90.1 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, declara aberta a sesión, e
procédese ao estudo e exame dos asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.

ORDE DO DÍA

1. Pronunciamento do Pleno sobre a urxencia do asunto incluído na orde do día

De seguido a presidencia fai uso da palabra para xustificar a urxencia do asunto motivándoa
na necesidade de tomar os acordos necesarios para solicitar a participación no Plan provincial
de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2012 da Deputación
Provincial da Coruña que deberá ser presentada antes do 30 de novembro de 2011.

A continuación pide o uso da palabra don Manuel Polo Gundín quen unha vez concedido,
manifesta que o seu grupo está de acordo co carácter extraordinario da convocatoria, xa que
o Concello  está  a  apurar  os  prazos,  pero  que  a  urxencia  é  por  non  ter  celebrado unha
Comisión previa, que era perfectamente posible ter visto os expedientes con tranquilidade,
que aínda así van votar a favor xa que é necesario aprobar o Plan pero roga para que os
asuntos, sempre que fosen posible, se debatesen na Comisión correspondente e que non se
fixera uso das urxencias nas convocatorias.

De seguido intervén o alcalde que di que recolle o rogo feito polo concelleiro Manuel Polo
Gundín, que este goberno non está a facer nada que non fixeran gobernos anteriores e que
para o ano que ven procurarán levalo ao Pleno ordinario.
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Rematado o debate, a Presidencia somete a votación ordinaria o pronunciamento do Pleno
sobre a urxencia do asunto incluído na orde do día, sendo aprobados por unanimidade dos
membros presentes.

2.  Aprobación,  se  procede,  do  Plan  de  obras  e  servizos  do  ano  2012,  (POS  2012),  da
Deputación Provincial da Coruña

Logo de ver os informes do enxeñeiro de camiños municipal de datas 21 de novembro de
2011, que copiados literalmente din:

“Asto.: INFORME TÉCNICO-URBANÍSTICO SOBRE “PROXECTO DE ABASTECEMEN-TO E
AGLOMERADO  DO  CAMIÑO  IGLESIA  VELLA  (MANIÑOS)”.  Consultor:  ESTUDIO
TÉCNICO GALLEGO, S.A.. Autor: Enxeñeiro de Camiños D. Julio C. Rojo Martínez.
Novembro 2011. Importe total investimento: 63.610,40 €.

Recibido  o  proxecto  do asunto  (identificado por  Nº  Rex.  Entrada 11791 de 16/nov./2011)
previsto para inclusión no Plan de Obras e Servizos Provincial / POS 2012 e requerido para
informe, o Enxeñeiro de Camiños Municipal emite o seguinte INFORME:

1.- O Proxecto do asunto inclúe unha única obra consistente na dotación de abastecemento e
mellora  do  pavimento  existente,  coa  correspondente  rede  de  pluviais,   no  Camiño  Piñal,
acceso á Igrexa Vella e Cemiterio de Maniños (Fene).

As unidades resúmense nas seguintes:

- Pavimento  a  base  de  aglomerado  en  quente  en  calzada  de  5,00  m  de  largura  e
formigón en beirarrúas (2 × 1,50 m).

 
- Abastecemento con tuberías de PE ∅ 90 (360 m) e PE ∅ 32 (65 m).

- Pluviais PVC ∅ 315 (360 m) e sumidoiros (16 uds.).

Prevéndose un prazo de execución de seis (6) meses. 

2.- O proxecto inclúe os documentos básicos ou mínimos necesarios requeridos polo Art.  107
da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (L.C.S.P.) e 125 a 133 do
Regulamento da L.C.A.P. (R.X.C.): Memoria (incluindo declaración de obra completa; o prazo
proposto  de  garantía,  1  ano,  recóllese  no  punto  6.8  do  Prego  de  Condicións)  e  anexos,
Planos,  Prego  de  Condicións  e  Presuposto  para  a  definición  das  obras,  procedendo  as
observacións de carácter urbanístico e técnico que se recollen seguidamente.

3.- Caben as seguintes observacións e consideracións de carácter técnico de competencia do
funcionario  que suscribe ao documento sobre aspectos urbanísticos e de adecuación das
obras previstas no proxecto ao vixente PXOM/Rev. 98 do Concello de Fene.

3.1.- As obras sitúanse totalmente nun vial en Solo Urbano Consolidado (SUC) bordeado por
solos de Norma Zonal Unifamiliar U-2 ata o límite en Equipamento E.R. correspondente á
Igrexa Vella de Maniños como se recolle en plano adxunto a Esc. 1/1.000 extraído do vixente
PXOM/Rev. 98 de Fene.

3.2.-  O  vial  sobre  o  que  se  actúa,  o  núm.  406  /  Camiño  Piñal,  do  Inventario  de  Bens
Municipais é de titularidade municipal, existente previamente e de acceso ao equipamento
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relixioso  da  Igresa  Vella  e  Cemiterio  de  Maniños,  adxuntándose  ao  proxecto  "ACTA DE
REPLANTEO PREVIO" asinada polo autor do proxecto aos efectos procedentes.

3.3.- Coas obras mellórase a pavimentación actual e, agás a existencia de gas e electricidade
+ comunicacións soterradas pode considerarse completa a urbanización.

A tal efecto e para evitar posibles roturas futuras da pavimentación sería recomendable que
por parte do Concello se requerise ás empresas de electricidade e comunicacións que se
manifesten sobre a posibilidade ou interese de soterrado das respectivas redes polos propios
titulares aproveitando as obras.

3.4.- Debido a que a lonxitude total do novo tramo do abastecemento non supera os 500 m, en
aplicación do Art. 13.1 do Real Decreto 149/2003, de 7 de febreiro, polo que se establecen os
criterios  da  calidade  da  auga  de  consumo  humano,  non  é  preciso  requerir  á  autoridade
sanitaria  a  elaboración  de  informe  sanitario  vinculante  sobre  o  proxecto  relativo  a  este
aspecto.

O material previsto, PE, é perfectamente admisible e usual para o servizo a prestar.

3.5.- O extremo Norte do tramo de actuación, de remate no entorno da Igrexa Vella afecta de
forma directa a varios elementos recollidos no Catálogo de Bens do PXOM/Rev. 98 de Fene
(elementos 101 e 102) e indirectamente á propia Igrexa (Núm. 100).

Polo tanto, deberá tramitarse a correspondente autorización a Patrimonio. 

4.-  En  resume,  o  Proxecto  infórmase  favorablemente  con  carácter  previo  en  canto  aos
aspectos  urbanísticos,  viabilidade  da  actuación  a  partir  da  existencia  previa  do  vial  de
titularidade  municipal  e  Acta  de  Replanteo  Previo  e  admisibilidade  da  solución  técnica  e
materiais a empregar na rede de abastecemento.

Deberá tramitarse a citada autorización a Patrimonio pola afección aos elementos catalogados
núms. 100, 101 e 102 que poderá establecer condicionantes ou solucións técnicas puntuais
no entorno dos referidos elementos. 

Polo  tanto,  a  aprobación  definitiva  debe  quedar  condicionada  a  tal  autorización  previa
preceptiva.

O que se informa en Fene, aos efectos oportunos, a 21 de novembro de 2.011.
O Enxeñeiro de Camiños Municipal

Anexo: Plano do Inventario de Bens Municipais (1) + Plano de Ordenación do PXOM/Rev. 98
de  Fene  (1)  +  follas  de  elementos  catalogados  afectados  (4)  directamente  ou  por
entorno.”

“Asto.:  INFORME TÉCNICO-URBANÍSTICO SOBRE “PROXECTO DE AGLOMERADO DO
CAMIÑO DO SOUTO DA RIBEIRA E DA RÚA DO POETA PÉREZ PARALLÉ EN
MANIÑOS”.  Autor:  Enxeñeiro  de Camiños D.  IGOR VERGARA OTERO. Novembro
2011. Importe total investimento (licitación): 40.501,12 €.

Recibido  o  proxecto  do  asunto  previsto  (identificado  por  Nº  Rex.  Entrada  11918  de
18/nov./2011) para inclusión no Plan de Obras e Servizos Provincial / POS 2012 e requerido
para informe, o Enxeñeiro de Camiños Municipal emite o seguinte INFORME:
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1.- O Proxecto do asunto inclúe unha única obra consistente na reparación do pavimento
existente, co previo rebacheo e aplicación dunha capa de aglomerado en quente en rodadura,
recrecido de tapas de pozos e pintado horizontal, no Camiño de Souto da Ribeira e tramo da
Rúa Poeta Pérez Parallé en Maniños (Fene).

As unidades resúmense nas seguintes:

- 473,3 m2 de rebacheo.
 
- 4.733 m2 de rego de adherencia.

- 173,9 + 289,9 t de aglomerado en quente.

- Adaptación de tapas de rexistros existentes, pintado lateral e outros.

Prevéndose un prazo de execución de dous (2) meses. 

2.- O proxecto inclúe os documentos básicos ou mínimos necesarios requeridos polo Art.  107
da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (L.C.S.P.) e 125 a 133 do
Regulamento  da  L.C.A.P.  (R.X.C.):  Memoria  (incluindo  declaración  de  obra  completa)  e
anexos, Planos, Prego de Condicións e Presuposto para a definición das obras, procedendo
as observacións de carácter urbanístico e técnico que se recollen seguidamente.

3.- Caben as seguintes observacións e consideracións de carácter técnico de competencia do
funcionario  que suscribe ao documento sobre aspectos urbanísticos e de adecuación das
obras previstas no proxecto ao vixente PXOM/Rev. 98 do Concello de Fene.

3.1.- As obras sitúanse totalmente nun vial municipal de 8 m de largura total que discorre
maioritariamente por Solo Urbano Consolidado (SUC) bordeado por solos de Normas Zonais
Unifamiliar U-1 e U-2. Só nun tramo central discorre por S.R.A.U. como se recolle en plano
adxunto a Esc. 1/1.000 extraído do vixente PXOM/Rev. 98 de Fene.

3.2.-  O vial  sobre o que se actúa, o núm. 421 /  Souto da Ribeira – Poeta Pérez Parallé
(parcial) do Inventario de Bens Municipais é de titularidade municipal, existente previamente e
con pavimento de tratamentos asfálticos. 

Dispón ademais dos servizos urbanos de abastecemento e saneamento ainda que non posúe
beirarrúas en ningún tramo da traza.

3.3.-  Coas obras mellórase a pavimentación actual  polo  que,  ainda que non se dispoñen
beirarrúas, para evitar posibles roturas futuras da nova pavimentación sería recomendable
que por parte do Concello se requerise ás empresas de electricidade e comunicacións que se
manifesten sobre a posibilidade ou interese de soterrado das respectivas redes polos propios
titulares aproveitando as obras.

3.4.- Ainda que existen dous elementos do Catálogo de Bens do PXOM/Rev.  98 de Fene
(elementos 11 e 12) nas proximidades das obras considérase que non existe afección directa
polas mesmas ao non executarse beirarrúas polo que, agás informe xurídico en contra non se
requiere tramitación de autorización das obras a Patrimonio. 

4.-  En resume,  o Proxecto infórmase favorablemente en canto aos aspectos urbanísticos,
viabilidade  da  actuación  a  partir  da  existencia  previa  do  vial  de  titularidade  municipal  e
admisibilidade da solución técnica e materiais a empregar.
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Polo que se refire á recomendación de clasificación do contratista contida no aptdo. 15 da
Memoria;  Grupo  G,  subgrupo  4,  categoría  b,  por  aplicación  da  L.C.S.P.  non  procede  tal
esixencia por razón de importe total e prazo das obras.

Como queira que no proxecto só se trata dunha proposta e a clasificación requerida, no seu
caso,  establecerase  con  carácter  definitivo  no  prego  de  bases  da  licitación,  este  punto
quedará  ao  que  resulte  do  informe  xurídico  sin  que  sexa  preciso  unha  modificación  ou
adaptación do proxecto. 

O que se informa en Fene, aos efectos oportunos, a 21 de novembro de 2.011.
O Enxeñeiro de Camiños Municipal

Anexo: Plano do Inventario de Bens Municipais (1) + Plano de Ordenación do PXOM/Rev. 98
de Fene (1) + folla de elemento catalogado afectado (1) por entorno.”

“Asto.: INFORME SOBRE “PROXECTO DE PAVIMENTACIÓN E SANEAMENTO ENTRE OS
BLOQUES XI E XII DA AVDA. DO MAR (SAN VALENTÍN)”. Consultor: PROYFE, S.L..
Autor: Enxeñeiro de Camiños D. Miguel Nieto Matamoros. Novembro 2.011. Importe
total investimento (licitación): 58.266,88 €.

En relación co proxecto do asunto recibido en data 21/11/2011, sin rexistro de entrada, o
Enxeñeiro de Camiños Municipal emite o seguinte informe:    

1.- O Proxecto do asunto inclúe obras de mellora e renovación de pavimentos para adaptación
e  homoxeneización  aos  máis  recentes  do  barrio,  pluviais,  renovación  de  residuais  e
sinalización viaria, entre os bloques XI e XII do barrio de San Valentín (Fene). 

2.- O proxecto inclúe os documentos básicos ou mínimos necesarios requeridos polo Art. Art.
107 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (L.C.S.P.) e 125 a 133
do Regulamento da L.C.A.P. (R.X.C.): Memoria (incluindo declaración de obra completa) e
anexos, Planos, Prego de Condicións e Presuposto para a definición das obras, procedendo
as observacións de carácter urbanístico e técnico que se recollen seguidamente.

3.- Sobre aspectos urbanísticos e de adecuación do proxecto ao vixente PXOM/Rev. 98 do
Concello de Fene procede indicar que as obras proxectadas entre os bloques XI e XII en San
Valentín realízanse sobre solo urbano consolidado afectando a viais e a espazo calificado
como Praza Pública (Pz.P.) de titularidade municipal (plano 2 do proxecto).

Polo  tanto,  considerando  que  as  variacións  superficiais  de  modificación  parcial  do
aparcamento actual para conversión en praza non modifican o carácter público do solo resulta
admisible este aspecto da proposta da obra.

Por outra parte, a modificación da aliñación Leste do aparcamento obriga a adecuar a rede de
pluviais e a execución en marcha actualmente das obras do colector xeral de residuais da
Avda.  do  Mar  para  envío  ao  futuro  bombeo  de  San  Valentín  require  adaptar  as  redes
transversais de saneamento polo que tamén se xustifica a reposición do colector Norte de
recollida do Bloque XII.

En  canto  a  aspectos  técnicos  de  materiais,  solucións  empregadas,  normativa  técnica  de
aplicación, etc., o proxecto adáptase aos requerimentos de aplicación, vindo condicionados
parcialmente os materiais, en canto á pavimentación, polos empregados en fases anteriores
no mesmo barrio. 
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4.-  En  resume,  o  proxecto  cumple  formalmente  cos  contidos  documentais  requeridos  e
tecnicamente resulta correcto polo que en consecuencia infórmase favorablemente.

5.- Faise constar,  aos efectos procedentes, que dado que xa está executando dentro das
obras de saneamento da marxe Sur da Ría de Ferrol acometidas pola EPOSH/AUGAS DE
GALICIA ao colector xeral da Avda. do Mar, que implicará a reposición final do pavimento da
referida  avenida,  sería  necesario  que  as  obras  recollidas  no  proxecto,  ou  alomenos  as
referidas  á  conexión  co  referido  colector  xeral  da  Avda.  do  Mar,  se  realizasen  antes  da
reposición do pavimento de este vial para evitar novas roturas que provocarían, sen dúbida,
novos asentos e fallos de pavimento, deixando sen efecto a garantía neste punto da obra do
colector xeral.   

O que se informa en Fene, aos efectos oportunos, a 21 de novembro de 2.011.
O Enxeñeiro de Camiños Municipal:

Nota:  O presente  informe debe anular,  por  coincidencia  parcial  nas  obras proxectadas,  o
“INFORME SOBRE “PROXECTO DE PAVIMENTACIÓN ENTRE OS BLOQUES XI E
XII  DA  AVDA.  DO  MAR  (SAN  VALENTÍN)”.  Consultor:  PROYFE,  S.L..  Autor:
Enxeñeiro  de Camiños  D.  MARCELINO LÓPEZ MÉNDEZ.  Outubro  2.010.  Importe
total investimento (licitación): 44.133,70 €” (proxecto identificado co Nº de Rex. 11591
de 25/Oct/2010) emitido polo funcionario que suscribe en data 27 de outubro de 2.010.”

Logo de ver os informes de secretaría de data 22 de novembro de 2011, que copiados din:

“INFORME XURÍDICO DA SECRETARÍA

Asunto:  aprobación do proxecto de obra “Abastecemento e aglomerado Camiño da Iglesia
Vella (Maniños)”.

Xustificación: Corresponde a Secretaría informar, expoñendo os antecedentes e disposicións
legais ou regulamentarias en que funde o seu criterio sobre a base do artigo 173 do Real
Decreto 2568/1986 polo que se aproba o Regulamento de organización,  funcionamento e
réxime xurídico das Entidades Locais, de 28 de novembro de 1986 (BOE núm. 305 de 22-12-
1986);  o  artigo  3  do  Real  Decreto  1174/87,  do  18  de  setembro  de  Réxime  xurídico  dos
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal (BOE núm. 223, de
29-09-1987) e o artigo 195.2 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia.

Cumprimentándose ese deber emítese o seguinte:

1º Antecedentes que obran no expediente

Remítense a Secretaría en data de 22 de novembro polo concelleiro delegado da Área de
persoal, seguridade, servicios e medio ambiente, co obxecto de que se emita informe previo á
aprobación do proxecto que se cita e que se pretende incluir na subvención pertencente ao
POS 2012, a seguinte documentación:

1  Proxecto  de  obra  “Abastecemento  e  aglomerado  Camiño  da  Iglesia  Vella  (Maniños)”,
asinado por D. Julio C. Rojo Martínez, enxeñeiro de camiños, canles e portos, R.E. 16 de
novembro do 2011. Sobre o mesmo consta dilixencia asinada polo enxeñeiro de camiños,
canles e portos do Concello como informado en data de 21 de novembro do 2011. Xúntase

6 de 28



tamén  escrito  asinado  polo  redactor  do  proxecto  e  documento  calificado  como  “acta  de
replanteo previo” asinada polo redactor do proxecto en data de 14 de novembro do 2011.

2 Informe emitido polo enxeñeiro de camiños, canles e portos do Concello de data 21 de
novembro do 2011.

2º Lexislación aplicable

1 Lei 30/2007, de 30 de outubro de Contratos do Sector Público (BOE núm 256 do31-10-2007)
nos artigos 105 a 111.

2 Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desevolve parcialmente a Lei 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos do Sector Público (BOE núm. 118, de 15 de mayo de 2009).

3 Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei
de Contratos das Administracións Públicas (BOE núm. 267, do 26-10-2001), artigos 124 ao
137.

4 Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALGA).

5 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local (LRBRL).

6 Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido
das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local (TRRL).

7  Decreto  de 17 de  xuño de  1955 polo  que se  aproba o  Regulamento  de  Servizos  das
Corporacións Locais (RSCL)9 Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación
(artigos 4 e 17).

8 Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, por que se establecen disposicións mínimas de
seguridade e de saúde nas obras de construción.

9 O Real decreto Lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, por que se aproba o Texto Refundido
da Lei de Avaliación do Impacto Ambiental de Proxectos.

10 Bases aprobadas pola Deputación Provincial para o POS 2012.

3º Consideracións

Previa
Documentación examinada

O obxecto deste informe é o proxecto do antecedente 1, remitido a Secretaría polo órgano
político manifestando a intención de incluir o dito proxecto na solicitude do POS 2012.

1ª No expediente administrativo non se indica quen é o funcionario responsable do mesmo,
así como o encargado da súa tramitación, incumprindo o establecido nos artigos 35.b) da
LRX-PAC e 182 do ROF; carecendo de foliación e de rúbrica, incumprindo o disposto no artigo
164.2 do ROF.

2ª Por obra entendese o conxunto de traballos de construción ou de enxeñaría civil, destinado
a cumprir por si mesmo unha función económica ou técnica, que teña por obxecto un ben
inmoble (artigo 6.2 da LCSP).
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A adxudicación do contrato de obras requirirá a previa elaboración, supervisión, aprobación e
planeamento do correspondente proxecto que definirá con precisión o obxecto do contrato. A
aprobación  do  proxecto  corresponderá  ao  órgano  de  contratación  non  sendo  que  estea
especificamente atribuída a outro órgano por unha norma xurídica (artigo 105 da LCSP). 

3ª O proxecto aprobarase, polo órgano municipal competente para a contratación das obras
que neste caso, de conformidade co que se dispón a disposición adicional segunda da Lei
30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, sería o Alcalde xa que o seu
importe non supera o 10% dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, a
contía  de  6.000.000  de  euros.  Sen  embargo  o  artigo  21.1.o  da  LRBRL  establece  como
competencia da Alcaldía “a aprobación dos proxectos de obras e de servicios cando sexa
competente para a súa contratación ou concesión e estean previstos no presuposto” e o artigo
22.2 ñ da LRBRL establece que é competencia do Pleno da Corporación a aprobación dos
proxectos de obras e servicios cando sexa competente para a súa contratación ou concesión,
e cando ainda non estéan previstos nos presupostos. Polo que será competencia do Pleno a
aprobación deste proxecto ao non estar incluido no presuposto vixente. Amáis abondamento
as bases da subvención aprobadas pola Deputación esixen que sexa o Pleno da Corporación
o que aprobe o meritado proxecto técnico.
O  procedemento  para  levar  a  cabo  a  aprobación  dun  proxecto  de  obras  é  a  seguinte:  

A.  Polo  xefe  de  servizo/  alcalde/Concelleiro  delegado/técnico  da  área  debe  detectarse  a
necesidade de realizar as obras.

B. Polo Alcalde mediante providencia débese encargar a redacción do proxecto de obras, ou
ben comezar o procedemento de licitación para contratar a elaboración do correspondente
proxecto. Non consta procedemento de licitación para a elaboración do proxecto meritado o
que pode supoñer incorrer nun suposto de contratación verbal expresamente prohibida pola
lexislación contractual.

C. Emitirase informe técnico municipal sobre a adecuación do proxecto elaborado a lexislación
e  a  ordenación  urbanística  e  planeamento  municipal.  Consta  informe  técnico  do  21  de
novembro do 2011.

D. Elaborado o proxecto e recibido polo Concello, se a contía do mesmo é igual ou superior a
350  000  euros,  cumprirá  un  informe  de  supervisión  do  proxecto  das  obras  a  realizar,
encargado de verificar que se tiveron en conta as disposicións xerais de carácter legal ou
regulamentario así como a normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de
proxecto, conforme o artigo 109 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector
Público. 

Nos proxectos de contía inferior á sinalada anteriormente, o informe terá carácter facultativo,
non sendo que se trate de obras que afecten á estabilidade, seguridade ou estanquidade da
obra en cuxo caso o informe de supervisión será igualmente preceptivo. Consta documento do
redactor do proxecto no que se determina a innecesaridade da supervisión.

E. Emitirase informe xurídico ós efectos urbanísticos (artigo 195 e 198.5 da LOUGA). 

O  artigo  198.5  da  Lei  9/2002  sinala  que  as  obras  públicas  municipais  entenderanse
autorizadas polo acordo de aprobación del proxecto previa acreditación de que no expediente
se cumpre a lexislación urbanística e de protección do medio rural, así como do planeamento
en vigor. O artigo 13.2 do Regulamanto de disciplina urbanística de Galicia, ainda vixente,
establece  que  non  se  poderán  conceder  licenzas  sen  que  se  obteña  as  autorizacións
sectoriais correspondentes. Todo esto ten que poñerse en relación co criterio xurisprudencial
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segundo o cal mediante a aprobación do proxecto técnico se realizan os mesmos controis que
coas  licenzas  de  obras  de  ahí  precisamente  que a  substitúan  e  a  fagan innecesaria.  En
sentido similar se expresa o artigo 134 do Regulamento da LCAP ó sinalar a necesidade de
incorporar  tódolos  informes  preceptivos  ou  que se  estimen conveniente  solicitar  antes  da
aprobación do proxecto.

F. A resolución de aprobación do proxecto será mediante declaración expresa de que reúne
os requisitos esixidos pola Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e
polo Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de
Contratos das Administracións Públicas.

Unha vez aprobado o proxecto e previamente á tramitación do expediente de contratación de
obra, procederase a efectuar, de conformidade ao que se dispón no artigo 110 da Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, o planeamento do mesmo, que consistirá
en comprobar a realidade xeométrica da mesma e a dispoñibilidade dos terreos precisos para
a súa normal execución, que será requisito indispensable para a adxudicación en todos os
procedementos.  Así  mesmo  deberanse  comprobar  cantos  supostos  figuren  no  proxecto
elaborado  e  sexan  básicos  para  o  contrato  a  celebrar.  Non  cumpre  o  preceptuado  o
documento  asinado  polo  redactor  do  proxecto  como “acta  de  replanteo”  -antecedente  1-.

4ª O proxecto de obra debe referirse a obras completas, é dicir susceptibles de ser entregadas
ao uso común xeral ou ao servizo correspondente, sen prexuízo das posteriores ampliacións
que poidan  ser  obxecto  e  comprenderán  todos  os  elementos  que sexan  precisos  para  a
utilización da obra (artigo 125 do RXLCAP). Consta na memoria a manifestación expresa de
que  o  proxecto  comprende  unha  obra  completa  (artigo  127.2  do  RXLCAP).
O artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e o artigo 129
do Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de
Contratos das Administracións Públicas sinalan o contido do proxecto de obras. 

O  artigo  131  do  Real  decreto  1098/2001,  do  12  de  outubro,  polo  que  se  aproba  o
Regulamento  da  Lei  de  Contratos  das  Administracións  Públicas,  regula  o  orzamento  de
execución do material, que é o resultado obtido pola suma dos produtos do número de cada
unidade de obras polo seu prezo unitario e das partidas alzadas. O informe técnico municipal
(antecedente 2) sinala que “o proxecto inclúe os documentos básicos ou mínimos necesarios
requeridos polo art.  107 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público
(L.C.S.P.) e 125 e 133 do Regulamento da L.C.A.P. (…).”

5ª Seguindo o informe técnico municipal é preciso facer as seguintes consideracións sobre o
proxecto:

1 As obras “sitúanse totalmente nun vial de Solo Urbano Consolidado (SUC) bordeado por
solos de Norma Zonal Unifamiliar U-2 ata o límite en Equipamento E.R. Correspondente á
Igrexa Vella de Maniños (...)”.

Como xa manifestou este informante en anteriores informes a LOUGA configura un réxime
distinto para o solo urbano consolidado e para o solo urbano non consolidado (o artigo 19
establece os deberes dos propietarios en solo urbano consolidado e o artigo 20 os deberes
dos  propietarios  de  solo  urbano  non  consolidado)  e  entre  os  deberes  que  impón  ós
propietarios de solo urbano non consolidado atópase a de custear e, no seu caso, executar ou
completar as obras de urbanización do polígono, así como as conexións cos sistemas xerais
existentes, nos prazos establecidos polo planeamento. A xuízo do que suscribe, posto que se
trata de proporcionar un servizo inexistente (abastecemento de auga) e en principio, salvo
informe técnico en contrario, non se trata de meras obras accesorias e de escasa entidade, o
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solo non pode ser categorizado como solo urbano consolidado definido no artigo 12 a) da Lei
9/2002, baixo os seguintes termos: Solo urbano consolidado: integrado polos soares así como
polas  parcelas  que,  polo seu grao de urbanización efectiva e asumida polo planeamiento
urbanístico,  poidan  adquirir  a  condición  de  soar  mediante  obras  accesorias  e  de  escasa
entidade que poden executarse simultaneamente coas de edificación ou construcción, e debe
categorizarse como solo urbano non consolidado: integrado pola restante superficie de solo
urbano e, en todo caso, polos terreos en que sexan necesarios procesos de urbanización,
reforma interior, renovación urbana ou obtención de dotacións urbanísticas con distribución
equitativa  de  beneficios  e  cargas,  por  aqueles  sobre  os  que  o  planeamiento  urbanístico
prevexa unha ordenación substancialmente diferente da realmente existente, así como polas
áreas de recente urbanización xurdida á marxe do planeamento. 

O concello debe ter en conta que executando as obras para proporcionar este servizo no solo
urbano non consolidado estaría asumindo obrigas que lle corresponde asumir ós propietarios
e xirando a carga ou custe destas actuacións á colectividade, cando debería ser asumida
polos beneficiarios. Todo esto sen prexuízo de que o abastecemento de auga é un sevizo
cuxa prestación é unha obriga por parte do Concello (artigo 26 da LBRL e 81 da Lei  de
administración  local  de  Galicia).  Non  obstante  o  PXOM  califica  o  solo  como  urbano
consolidado polo que o Concello ten a obriga de proporcionar o servizo e non pode repercutilo
nos  particulares.  O  correcto  sería  incoar  unha  modificación  do  PXOM  para  adaptalo  á
realidade.

2 Segundo o informe técnico municipal a actuación pretendida afecta de forma directa a varios
elementos recollidos no Catálogo de Bens do PXOM (elementos 100, 101 e 102), polo que se
require a autorización de patrimonio que debe ser previa á aprobación do proxecto segundo.

6ª  Logo  de  ver  que  o  proxecto  remitido  á  Secretaría  preténdese  incluir  na  solicitude  de
financiamento con cargo o POS 2012 (no marco do Real Decreto 835/2003, de 27 de xuño,
polo que se regula a cooperación económica do Estado aos investimentos das entidades
locais,  e  as  súas  modificacións,  e  a  Orde  293/2006,  de  31  de  xaneiro,  para  o  seu
desenvolvemento e aplicación) cómpre facer as seguintes consideracións:

1 Debe xuntarse á solicitud de subvención:

a) memoria xustificativa das actuacións pretendidas, de conformidade co establecido no art. 3
do R.D. 835/2003, polo que non consta que a elección das obras a incluir no POS 2012 se
fundamente na Enquisa de Infraestrutura e Euipamento Local. A memoria deberá conter como
mínimo os seguintes aspectos: a.- Obxectivos que se pretenden alcanzar no perío do plan,
tendo en conta,  moi  especialmente os déficits  en servizos e equipamentos detectados na
Enquisa de infraestrutura e equipamento local. b.- Deberanse fixar con carácter obxectivo os
criterios  de  selección  das  obras  e  a  distribución  do  seu  financiamento.  c.-  Analizarase  e
xustificarase o plan financeiro  previsto.  d.-Deberanse recoller  cantos aspectos de interese
complementen a información anterior.  Non consta no expediente memoria xustificativa das
actuacións pretendidas.

b) certificado do acordo municipal de aprobación do POS “base” e “complementario” segundo
o modelo que figura como Anexo I das Bases, polo que se dispoña participar no presente
plan, aceptar expresamente as bases e solicitar á deputación a aplicación do importe que se
lle asignou dentro deste plan para a realización das obras que se relacionan, coa indicación
da súa denominación, orzamento e detalle do seu financiamento por axentes cofinanciadores,
de xeito que se concrete o importe que se financia con cargo á achega provincial e o que se
realiza con cargo á achega municipal e, se é o caso, ao financiamento dos gastos correntes
para  o  exercicio  2012  que  figuran  na  previsión  de  gastos  realizada  pola  intervención.  O
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concello  deberá  adoptar  o  compromiso  firme  de  incluír  no  orzamento  municipal  crédito
dabondo para o financiamento da achega municipal ás obras. No mesmo acordo indicarase
expresamente que o concello conta cos terreos e autorizacións necesarias para a execución
das obras. No acordo incluirase a declaración do concello de que non solicitou nin percibiu
ningunha  subvención  específica  ou  finalista  doutras  administracións  públicas  para  o
financiamento destes gastos, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes
doutras  administracións  para  o  seu  financiamento,  deberá  facilitar  o  seu  detalle  e  a
acreditación de que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Igualmente, no
devandito decreto ou acordo autorizarase á deputación a obter as certificacións da Axencia
Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite
que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. De non
outorgar  esta  autorización,  o  concello  deberá  presentar  as  certificacións  oportunas  coa
documentación  da  solicitude  e  coa  documentación  xustificativa  final.  Non  consta  no
expediente o modelo anexo I das bases aprobadas pola Deputación Provincial. É máis, non
consta que o Concello conte coas autorizacións precisas para a execución das obras, tal e
como  informa  o  antecedente  2,  nin  documento  que  acredite  a  inexistencia/existencia  e
porcentaxe de financiamento do mesmo obxecto por parte doutra administración pública, tal e
como esixe o anexo I.

c) Proxecto en exemplar duplicado das obras do POS 2012 e do seu Plan Complementario.
Só  consta  un  exemplar  do  proxecto  e  deben  remitirse  dous  á  Deputación  Provincial  coa
solicitude. 

d) Informe técnico individual para cada un dos proxectos presentados, no que se indique
expresamente o seguinte:

- As autorizacións administrativas que se precisan para a súa execución, e outros aspectos de
interese que deban terse en conta. Se non se necesita autorización ningunha deberá indicarse
expresamente. Consta informe técnico -antecedente 1 no que se detemina as autorizacións
precisas para a execución da obra.

-  Deberá  indicarse  se  é  preceptivo  realizar  a  supervisión  técnica  do  proxecto  polo  seu
presuposto  ou contido,  de acordo co establecido no artigo  109 da citada Lei  30/2007 de
contratos  do  sector  público.  No  caso  de  ser  preciso,  deberá  indicarse  se  o  informe  de
supervisión vai ser realizado por conta do concello remitindo unha copia á deputación, ou si
solicita asistencia a esta deputación para a súa realización ó abeiro da disposición adicional 2,
apartado 12 de dita lei. Non consta estos extremos no informe técnico antecedente 1 ainda
que  si  consta  documento  realizado  polo  redactor  do  proxecto  no  que  se  indica  a
innecesaridade de levar a cabo supervisión do proxecto.

-  No caso de tratarse de fases,  tramos, partes etc.,  neste mesmo informe técnico deberá
xustificarse que se trata dunha obra susceptible de utilización ou aproveitamento separado,
que constitúe unha unidade funcional, de acordo co establecido no artigo 74 da Lei 30/2007
de 30 de outubro, de contratos do sector público. 

2 Necesariamente debe destinarse o 40 % da cantidade que lle corresponde ao Concello á
realización  das  obras  precisas  para  a  efectiva  prestación  dos  servizos  obrigatorios
establecidos no artigo 26 da Lei 7/1985 do 2 de abril, podendo non obstante, incluírse outras
obras  e  servizos  non  obrigatorias  que  sexan  de  competencia  municipal,  de  acordo  co
establecido no artigo 25 da devandita lei. O 60% restante destinarase, a elección do concello,
ben a realización de máis obras das indicadas no parágrafo anterior, ou ben ao financiamento
dos gastos correntes de cada concello no exercicio 2012. Ademais, de acordo co establecido
no artigo 7 da citada Orde do 31 de xaneiro de 2006 e coas instrucións recibidas en anos
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anteriores do MPT, non se poderán incluír “obras de urbanización”. Para o cómputo do 40 %
non se terá en conta a aportación mínima obrigatoria do Concello (5%). A obra definida no
proxecto informado segundo o informe técnico municipal sería de competencia municipal. 

3 Só poderán ser obxecto de subvención as actuacións en bens de titularidade das entidades
locais, excluíndose as que fosen executadas en bens que non teñan esta condición. O informe
técnico  municipal  sinala  que  estamos  ante  un  ben  de  titularidade  municipal  e  estando
destinado a vial público a súa natureza ten que ser de ben de dominio público e uso público
local (artigo 3 do Regulamento de Bens das Entidades Locais R.D.1372/1986 de 13 de xuño).
O concello acreditará que é titular e ten a dispoñibilidade dos terreos para realizar as obras,
así como que conta coas autorizacións e concesións administrativas que fosen necesarias
para  a  súa  execución.  Consta  o  informe  municipal  -antecedente  1-  no  que  se  afirma  a
titularidade pública do ben onde se pretenden executar as obras. Non obstante, hai que ter en
conta que nas dependencias ó meu cargo obra determinada documentación que leva por título
“Inventario xeral dos bens e dereitos correspondentes a esta corporación confeccionado con
referencia ó 31 de decembro de 1999” que consta de sete tomos máis un documento que leva
o título de “Resume do Inventario xeral de bens e dereitos da Corporación municipal de Fene”.
O dito documento non leva ningunha dilixencia da Secretaría -que acredite que efectivamente
foi o documento aprobado pola Corporación ó que se refire a consideración 2ª - nin consta
autorizado polo Presidente da Corporación incumprindo o requisito preceptuado polo artigo 32
do Regulamento de Bens. Polo tanto, sen perxuízo das consideracións do seu contido -que
evidentemente se atopa desfasado ó non ser obxecto de rectificación e/ou actualización coas
altas ou baixas que se tiveran producido dende a súa formación- non ofrece as garantías de
autenticidade que aporta a fe pública da Secretaría, a máis abondamento, non coincide o seu
resumo co transcrito na acta da sesión plenaria do 4 de outubro do 2001.

4  Os  concellos  contratarán  as  obras  de  acordo  coa  Lei  30/2007,  de  30  de  outubro,  de
contratos do sector público, mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de
valoración,  mediante  procedemento  aberto  cun  único  criterio  de  valoración  ou  mediante
procedemento negociado, utilizando os pregos-tipo de cláusulas administrativas particulares
aprobados expresamente por esta Deputación. O concello debe cubrir en cada expediente o
correspondente cadro de características do contrato.  Excepcionalmente,  as obras poderán
executarse pola propia administración de acordo co establecido no artigo 24 da citada Lei
30/2007. Non se poderá realizar a adxudicación mediante contrato menor. 

Polo tanto, e sobre o manifestado nas cosideracións 1ª 3ª e 5ª 1 e 2 e coa necesidade de
emendar o expediente segundo o que reflexa a consideración 6ª a) b) c) para que se axuste
as bases que rexen o POS 2012, infórmase desfavorablemente a aprobación do proxecto
proposto. Non obstante, a superior autoridade Corporativa decidirá o que estime.

Fene 22 de novembro de 2010
O secretario
Jesús Tallón García”

“INFORME XURÍDICO DA SECRETARÍA

Asunto: aprobación do proxecto de obra “Pavimentación e saneamento entre os Bloques XI e
XII da Avda. Do Mar (San Valentín)”.

Xustificación: Corresponde a Secretaría informar, expoñendo os antecedentes e disposicións
legais ou regulamentarias en que funde o seu criterio sobre a base do artigo 173 do Real
Decreto 2568/1986 polo que se aproba o Regulamento de organización,  funcionamento e
réxime xurídico das Entidades Locais, de 28 de novembro de 1986 (BOE núm. 305 de 22-12-
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1986);  o  artigo  3  do  Real  Decreto  1174/87,  do  18  de  setembro  de  Réxime  xurídico  dos
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal (BOE núm. 223, de
29-09-1987) e o artigo 195.2 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia.

Cumprimentándose ese deber emítese o seguinte:

1º Antecedentes que obran no expediente 

Remítense a Secretaría en data de 22 de novembro polo concelleiro delegado da Área de
persoal, seguridade, servicios e medio ambiente, co obxecto de que se emita informe previo á
aprobación do proxecto que se cita e que se pretende incluir na subvención pertencente ao
POS 2012, a seguinte documentación:

1 Proxecto de obra “Pavimentación e saneamento entre os Bloques XI e XII da Avda. Do Mar
(San Valentín)”, asinado por D. Miguel Nieto Matamoros.

2 Informe emitido polo enxeñeiro de camiños, canles e portos do Concello de data 21 de
novembro do 2011.

2º Lexislación aplicable

1 Lei 30/2007, de 30 de outubro de Contratos do Sector Público (BOE núm 256 do31-10-2007)
nos artigos 105 a 111.

2 Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desevolve parcialmente a Lei 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos do Sector Público (BOE núm. 118, de 15 de mayo de 2009).

3 Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei
de Contratos das Administracións Públicas (BOE núm. 267, do 26-10-2001), artigos 124 ao
137.

4 Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALGA).

5 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local (LRBRL).

6 Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido
das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local (TRRL).

7  Decreto  de 17 de  xuño de  1955 polo  que se  aproba o  Regulamento  de  Servizos  das
Corporacións Locais (RSCL)9 Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación
(artigos 4 e 17).

8 Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, por que se establecen disposicións mínimas de
seguridade e de saúde nas obras de construción.

9 O Real decreto Lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, por que se aproba o Texto Refundido
da Lei de Avaliación do Impacto Ambiental de Proxectos.

10 Bases aprobadas pola Deputación Provincial para o POS 2012.

3º Consideracións
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Previa

Documentación examinada

O obxecto deste informe é o proxecto do antecedente 1, remitido a Secretaría polo órgano
político manifestando a intención de incluir o dito proxecto na solicitude do POS 2012.

1ª No expediente administrativo non se indica quen é o funcionario responsable do mesmo,
así como o encargado da súa tramitación, incumprindo o establecido nos artigos 35.b) da
LRX-PAC e 182 do ROF; carecendo de foliación e de rúbrica, incumprindo o disposto no artigo
164.2 do ROF.

2ª Por obra entendese o conxunto de traballos de construción ou de enxeñaría civil, destinado
a cumprir por si mesmo unha función económica ou técnica, que teña por obxecto un ben
inmoble (artigo 6.2 da LCSP).

A adxudicación do contrato de obras requirirá a previa elaboración, supervisión, aprobación e
planeamento do correspondente proxecto que definirá con precisión o obxecto do contrato. A
aprobación  do  proxecto  corresponderá  ao  órgano  de  contratación  non  sendo  que  estea
especificamente atribuída a outro órgano por unha norma xurídica (artigo 105 da LCSP). 

3ª O proxecto aprobarase, polo órgano municipal competente para a contratación das obras
que neste caso, de conformidade co que se dispón a disposición adicional segunda da Lei
30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, sería o Alcalde xa que o seu
importe non supera o 10% dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, a
contía  de  6.000.000  de  euros.  Sen  embargo  o  artigo  21.1.o  da  LRBRL  establece  como
competencia da Alcaldía “a aprobación dos proxectos de obras e de servicios cando sexa
competente para a súa contratación ou concesión e estean previstos no presuposto” e o artigo
22.2 ñ da LRBRL establece que é competencia do Pleno da Corporación a aprobación dos
proxectos de obras e servicios cando sexa competente para a súa contratación ou concesión,
e cando ainda non estéan previstos nos presupostos. Polo que será competencia do Pleno a
aprobación deste proxecto ao non estar incluido no presuposto vixente. Amáis abondamento
as bases da subvención aprobadas pola Deputación esixen que sexa o Pleno da Corporación
o que aprobe o meritado proxecto técnico.

O  procedemento  para  levar  a  cabo  a  aprobación  dun  proxecto  de  obras  é  a  seguinte:  

A.  Polo  xefe  de  servizo/  alcalde/Concelleiro  delegado/técnico  da  área  debe  detectarse  a
necesidade de realizar as obras.

B. Polo Alcalde mediante providencia débese encargar a redacción do proxecto de obras, ou
ben comezar o procedemento de licitación para contratar a elaboración do correspondente
proxecto. Non consta procedemento de licitación para a elaboración do proxecto meritado o
que pode supoñer incorrer nun suposto de contratación verbal expresamente prohibida pola
lexislación contractual.

C. Emitirase informe técnico municipal sobre a adecuación do proxecto elaborado a lexislación
e  a  ordenación  urbanística  e  planeamento  municipal.  Consta  informe  técnico  do  21  de
novembro do 2011.

D. Elaborado o proxecto e recibido polo Concello, se a contía do mesmo é igual ou superior a
350  000  euros,  cumprirá  un  informe  de  supervisión  do  proxecto  das  obras  a  realizar,
encargado de verificar que se tiveron en conta as disposicións xerais de carácter legal ou
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regulamentario así como a normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de
proxecto, conforme o artigo 109 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector
Público. 

Nos proxectos de contía inferior á sinalada anteriormente, o informe terá carácter facultativo,
non sendo que se trate de obras que afecten á estabilidade, seguridade ou estanquidade da
obra en cuxo caso o informe de supervisión será igualmente preceptivo. 

E. Emitirase informe xurídico ós efectos urbanísticos (artigo 195 e 198.5 da LOUGA).

F. A resolución de aprobación do proxecto será mediante declaración expresa de que reúne
os requisitos esixidos pola Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e
polo Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de
Contratos das Administracións Públicas.

Unha vez aprobado o proxecto e previamente á tramitación do expediente de contratación de
obra, procederase a efectuar, de conformidade ao que se dispón no artigo 110 da Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, o planeamento do mesmo, que consistirá
en comprobar a realidade xeométrica da mesma e a dispoñibilidade dos terreos precisos para
a súa normal execución, que será requisito indispensable para a adxudicación en todos os
procedementos.  Así  mesmo  deberanse  comprobar  cantos  supostos  figuren  no  proxecto
elaborado e sexan básicos para o contrato a celebrar.

4ª O proxecto de obra debe referirse a obras completas, é dicir susceptibles de ser entregadas
ao uso común xeral ou ao servizo correspondente, sen prexuízo das posteriores ampliacións
que poidan  ser  obxecto  e  comprenderán  todos  os  elementos  que sexan  precisos  para  a
utilización da obra (artigo 125 do RXLCAP). Consta na memoria a manifestación expresa de
que  o  proxecto  comprende  unha  obra  completa  (artigo  127.2  do  RXLCAP).
O artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e o artigo 129
do Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de
Contratos das Administracións Públicas sinalan o contido do proxecto de obras.

O  artigo  131  do  Real  decreto  1098/2001,  do  12  de  outubro,  polo  que  se  aproba  o
Regulamento  da  Lei  de  Contratos  das  Administracións  Públicas,  regula  o  orzamento  de
execución do material, que é o resultado obtido pola suma dos produtos do número de cada
unidade de obras polo seu prezo unitario e das partidas alzadas. O informe técnico municipal
(antecedente 2) sinala que “o proxecto inclúe os documentos básicos ou mínimos necesarios
requeridos polo art.  107 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público
(L.C.S.P.) e 125 e 133 do Regulamento da L.C.A.P. (…).”

5ª Segundo o informe técnico municipal as obras “realízanse sobre solo urbano consolidado
afectando a viais e a espazo calificado como Praza Pública (PZ.P.) de titularidade municipal
(plano 2 do proxecto). Polo tanto, considerando que as variacións superficiais de modificación
parcial do aparcamento actual para conversión en praza non modifican o carácter público do
solo resulta admisible este aspecto da proposta da obra. Por outra parte a aliñación Leste do
aparcamento obriga a adecuar a rede de pluviais e a execución (...)”.

Do informe transcrito dedúcese que se modifica o destino actual de parte do solo obxecto da
actuación pero non se determina si o novo uso é ou non compatible co que establece o PXOM
para o solo afectado no que se atopa o aparcamento meritado parcialmente modificado ou si a
actuación  pretendida  no  aparcamento  transformándoo  en  plaza  pública  consegue
precisamente axustar o uso do solo ao PXOM. Será preciso que se determine o sinalado
polos servizos técnicos.
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6ª  Logo  de  ver  que  o  proxecto  remitido  á  Secretaría  preténdese  incluir  na  solicitude  de
financiamento con cargo o POS 2012 (no marco do Real Decreto 835/2003, de 27 de xuño,
polo que se regula a cooperación económica do Estado aos investimentos das entidades
locais,  e  as  súas  modificacións,  e  a  Orde  293/2006,  de  31  de  xaneiro,  para  o  seu
desenvolvemento e aplicación) cómpre facer as seguintes consideracións:

1 Debe xuntarse á solicitude de subvención:

a) memoria xustificativa das actuacións pretendidas, de conformidade co establecido no art. 3
do R.D. 835/2003, polo que non consta que a elección das obras a incluir no POS 2012 se
fundamente na Enquisa de Infraestrutura e Euipamento Local. A memoria deberá conter como
mínimo os seguintes aspectos: a.- Obxectivos que se pretenden alcanzar no perío do plan,
tendo en conta,  moi  especialmente os déficits  en servizos e equipamentos detectados na
Enquisa de infraestrutura e equipamento local. b.- Deberanse fixar con carácter obxectivo os
criterios  de  selección  das  obras  e  a  distribución  do  seu  financiamento.  c.-  Analizarase  e
xustificarase o plan financeiro  previsto.  d.-Deberanse recoller  cantos aspectos de interese
complementen a información anterior.  Non consta no expediente memoria xustificativa das
actuacións pretendidas.

b) certificado do acordo municipal de aprobación do POS “base” e “complementario” segundo
o modelo que figura como Anexo I das Bases, polo que se dispoña participar no presente
plan, aceptar expresamente as bases e solicitar á deputación a aplicación do importe que se
lle asignou dentro deste plan para a realización das obras que se relacionan, coa indicación
da súa denominación, orzamento e detalle do seu financiamento por axentes cofinanciadores,
de xeito que se concrete o importe que se financia con cargo á achega provincial e o que se
realiza con cargo á achega municipal e, se é o caso, ao financiamento dos gastos correntes
para  o  exercicio  2012  que  figuran  na  previsión  de  gastos  realizada  pola  intervención.  O
concello  deberá  adoptar  o  compromiso  firme  de  incluír  no  orzamento  municipal  crédito
dabondo para o financiamento da achega municipal ás obras. No mesmo acordo indicarase
expresamente que o concello conta cos terreos e autorizacións necesarias para a execución
das obras. No acordo incluirase a declaración do concello de que non solicitou nin percibiu
ningunha  subvención  específica  ou  finalista  doutras  administracións  públicas  para  o
financiamento destes gastos, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes
doutras  administracións  para  o  seu  financiamento,  deberá  facilitar  o  seu  detalle  e  a
acreditación de que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Igualmente, no
devandito decreto ou acordo autorizarase á deputación a obter as certificacións da Axencia
Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite
que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. De non
outorgar  esta  autorización,  o  concello  deberá  presentar  as  certificacións  oportunas  coa
documentación  da  solicitude  e  coa  documentación  xustificativa  final.  Non  consta  no
expediente o modelo anexo I das bases aprobadas pola Deputación Provincial. É máis, non
consta documento que acredite a inexistencia/existencia e porcentaxe de financiamento do
mesmo obxecto por parte doutra administración pública, tal e como esixe o anexo I.

c) Proxecto en exemplar duplicado das obras do POS 2012 e do seu Plan Complementario.
Só  consta  un  exemplar  do  proxecto  e  deben  remitirse  dous  á  Deputación  Provincial  coa
solicitude. 

d)  Informe técnico individual  para cada un dos proxectos presentados,  no que se indique
expresamente o seguinte:
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- As autorizacións administrativas que se precisan para a súa execución, e outros aspectos de
interese que deban terse en conta. Se non se necesita autorización ningunha deberá indicarse
expresamente.  Consta  informe  técnico  no  que  non  se  determina  a  esixibilidade  de
autorizacións previas preceptivas.

-  Deberá  indicarse  se  é  preceptivo  realizar  a  supervisión  técnica  do  proxecto  polo  seu
presuposto  ou contido,  de acordo co establecido no artigo  109 da citada Lei  30/2007 de
contratos  do  sector  público.  No  caso  de  ser  preciso,  deberá  indicarse  se  o  informe  de
supervisión vai ser realizado por conta do concello remitindo unha copia á deputación, ou si
solicita asistencia a esta deputación para a súa realización ó abeiro da disposición adicional 2,
apartado 12 de dita lei. Non consta estos extremos no informe técnico antecedente 2.

-  No caso de tratarse de fases,  tramos, partes etc.,  neste mesmo informe técnico deberá
xustificarse que se trata dunha obra susceptible de utilización ou aproveitamento separado,
que constitúe unha unidade funcional, de acordo co establecido no artigo 74 da Lei 30/2007
de 30 de outubro, de contratos do sector público. 

2 Necesariamente debe destinarse o 40 % da cantidade que lle corresponde ao Concello á
realización  das  obras  precisas  para  a  efectiva  prestación  dos  servizos  obrigatorios
establecidos no artigo 26 da Lei 7/1985 do 2 de abril, podendo non obstante, incluírse outras
obras  e  servizos  non  obrigatorias  que  sexan  de  competencia  municipal,  de  acordo  co
establecido no artigo 25 da devandita lei. O 60% restante destinarase, a elección do concello,
ben a realización de máis obras das indicadas no parágrafo anterior, ou ben ao financiamento
dos gastos correntes de cada concello no exercicio 2012. Ademais, de acordo co establecido
no artigo 7 da citada Orde do 31 de xaneiro de 2006 e coas instrucións recibidas en anos
anteriores do MPT, non se poderán incluír “obras de urbanización”. Para o cómputo do 40 %
non se terá en conta a aportación mínima obrigatoria do Concello (5%). A obra definida no
proxecto informado segundo o informe técnico municipal sería de competencia municipal. 

3 Só poderán ser obxecto de subvención as actuacións en bens de titularidade das entidades
locais, excluíndose as que fosen executadas en bens que non teñan esta condición. O informe
técnico  municipal  sinala  que  estamos  ante  un  ben  de  titularidade  municipal.  O  concello
acreditará que é titular e ten a dispoñibilidade dos terreos para realizar as obras, así como que
conta  coas  autorizacións  e  concesións  administrativas  que  fosen  necesarias  para  a  súa
execución. Consta o informe municipal -antecedente 1- no que se afirma a titularidade pública
do ben onde se pretenden executar as obras. Non obstante, hai que ter en conta que nas
dependencias ó meu cargo obra determinada documentación que leva por título “Inventario
xeral dos bens e dereitos correspondentes a esta corporación confeccionado con referencia ó
31 de decembro de 1999” que consta de sete tomos máis un documento que leva o título de
“Resume do Inventario xeral de bens e dereitos da Corporación municipal de Fene”. O dito
documento non leva ningunha dilixencia da Secretaría -que acredite que efectivamente foi o
documento  aprobado  pola  Corporación  ó  que  se  refire  a  consideración  2ª  -  nin  consta
autorizado polo Presidente da Corporación incumprindo o requisito preceptuado polo artigo 32
do Regulamento de Bens. Polo tanto, sen perxuízo das consideracións do seu contido -que
evidentemente se atopa desfasado ó non ser obxecto de rectificación e/ou actualización coas
altas ou baixas que se tiveran producido dende a súa formación- non ofrece as garantías de
autenticidade que aporta a fe pública da Secretaría, a máis abondamento, non coincide o seu
resumo co transcrito na acta da sesión plenaria do 4 de outubro do 2001.

4  Os  concellos  contratarán  as  obras  de  acordo  coa  Lei  30/2007,  de  30  de  outubro,  de
contratos do sector público, mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de
valoración,  mediante  procedemento  aberto  cun  único  criterio  de  valoración  ou  mediante
procedemento negociado, utilizando os pregos-tipo de cláusulas administrativas particulares
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aprobados expresamente por esta Deputación. O concello debe cubrir en cada expediente o
correspondente cadro de características do contrato.  Excepcionalmente,  as obras poderán
executarse pola propia administración de acordo co establecido no artigo 24 da citada Lei
30/2007. Non se poderá realizar a adxudicación mediante contrato menor. 

Polo tanto, e sobre o manifestado nas cosideracións 1ª e 5ª e coa necesidade de emendar o
expediente segundo o que reflexa a consideración 6ª 1 a) b) c) e d) e para que se axuste as
bases  que  rexen  o  POS  2012,  infórmase  desfavorablemente  a  aprobación  do  proxecto
proposto. Non obstante, a superior autoridade Corporativa decidirá o que estime.

Fene 22 de novembro de 2010
O secretario
Jesús Tallón García”

“INFORME XURÍDICO DA SECRETARÍA

Asunto: aprobación do proxecto de obra “Proxecto aglomerado do Camiño Souto da Ribeira e
da Rúa do Poeta Pérez Parallé en Maniños”.

Xustificación: Corresponde a Secretaría informar, expoñendo os antecedentes e disposicións
legais ou regulamentarias en que funde o seu criterio sobre a base do artigo 173 do Real
Decreto 2568/1986 polo que se aproba o Regulamento de organización,  funcionamento e
réxime xurídico das Entidades Locais, de 28 de novembro de 1986 (BOE núm. 305 de 22-12-
1986);  o  artigo  3  do  Real  Decreto  1174/87,  do  18  de  setembro  de  Réxime  xurídico  dos
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal (BOE núm. 223, de
29-09-1987) e o artigo 195.2 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia.

Cumprimentándose ese deber emítese o seguinte:

1º Antecedentes que obran no expediente

Remítese a Secretaría en data de 22 de novembro polo concelleiro delegado da Área de
persoal, seguridade, servicios e medio ambiente, co obxecto de que se emita informe previo á
aprobación do proxecto meritado e que se pretende incluir na subvención pertencente ao POS
2012 -como proxecto complementario-, a seguinte documentación:

1 Proxecto de obra “Aglomerado do camiño de Souto da Ribeira e da Rúa Poeta Pérez Parallé
en Maniños”, asinado por D. Igor Vergara Otero, enxeñeiro de camiños, canles e portos, R.E.
18  de  novembro  do  2011.  Sobre  o  mesmo  consta  dilixencia  asinada  polo  enxeñeiro  de
camiños, canles e portos do Concello como informado en data de 21 de novembro do 2011. 

2 Informe emitido polo enxeñeiro de camiños, canles e portos do Concello de data 21 de
novembro do 2011.

2º Lexislación aplicable

1 Lei 30/2007, de 30 de outubro de Contratos do Sector Público (BOE núm 256 do31-10-2007)
nos artigos 105 a 111.

2 Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desevolve parcialmente a Lei 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos do Sector Público (BOE núm. 118, de 15 de mayo de 2009).
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3 Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei
de Contratos das Administracións Públicas (BOE núm. 267, do 26-10-2001), artigos 124 ao
137.

4 Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALGA).

5 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local (LRBRL).

6 Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido
das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local (TRRL).

7  Decreto  de 17 de  xuño de  1955 polo  que se  aproba o  Regulamento  de  Servizos  das
Corporacións Locais (RSCL)9 Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación
(artigos 4 e 17).

8 Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, por que se establecen disposicións mínimas de
seguridade e de saúde nas obras de construción.

9 O Real decreto Lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, por que se aproba o Texto Refundido
da Lei de Avaliación do Impacto Ambiental de Proxectos.

10 Bases aprobadas pola Deputación Provincial para o POS 2012.

3º Consideracións

Previa
Documentación examinada

O obxecto deste informe é o proxecto do antecedente 1, remitido a Secretaría polo órgano
político manifestando a intención de incluir o dito proxecto na solicitude do POS 2012.

1ª No expediente administrativo non se indica quen é o funcionario responsable do mesmo,
así como o encargado da súa tramitación, incumprindo o establecido nos artigos 35.b) da
LRX-PAC e 182 do ROF; carecendo de foliación e de rúbrica, incumprindo o disposto no artigo
164.2 do ROF.

2ª Por obra entendese o conxunto de traballos de construción ou de enxeñaría civil, destinado
a cumprir por si mesmo unha función económica ou técnica, que teña por obxecto un ben
inmoble (artigo 6.2 da LCSP).

A adxudicación do contrato de obras requirirá a previa elaboración, supervisión, aprobación e
planeamento do correspondente proxecto que definirá con precisión o obxecto do contrato. A
aprobación  do  proxecto  corresponderá  ao  órgano  de  contratación  non  sendo  que  estea
especificamente atribuída a outro órgano por unha norma xurídica (artigo 105 da LCSP). 

3ª O proxecto aprobarase, polo órgano municipal competente para a contratación das obras
que neste caso, de conformidade co que se dispón a disposición adicional segunda da Lei
30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, sería o Alcalde xa que o seu
importe non supera o 10% dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, a
contía  de  6.000.000  de  euros.  Sen  embargo  o  artigo  21.1.o  da  LRBRL  establece  como
competencia da Alcaldía “a aprobación dos proxectos de obras e de servicios cando sexa
competente para a súa contratación ou concesión e estean previstos no presuposto” e o artigo
22.2 ñ da LRBRL establece que é competencia do Pleno da Corporación a aprobación dos
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proxectos de obras e servicios cando sexa competente para a súa contratación ou concesión,
e cando ainda non estéan previstos nos presupostos. Polo que será competencia do Pleno a
aprobación deste proxecto ao non estar incluido no presuposto vixente. Amáis abondamento
as bases da subvención aprobadas pola Deputación esixen que sexa o Pleno da Corporación
o que aprobe o meritado proxecto técnico.

O  procedemento  para  levar  a  cabo  a  aprobación  dun  proxecto  de  obras  é  a  seguinte:  

A.  Polo  xefe  de  servizo/  alcalde/Concelleiro  delegado/técnico  da  área  debe  detectarse  a
necesidade de realizar as obras. 

B. Polo Alcalde mediante providencia débese encargar a redacción do proxecto de obras, ou
ben comezar o procedemento de licitación para contratar a elaboración do correspondente
proxecto. Non consta procedemento de licitación para a elaboración do proxecto meritado o
que pode supoñer incorrer nun suposto de contratación verbal expresamente prohibida pola
lexislación contractual.

C. Emitirase informe técnico municipal sobre a adecuación do proxecto elaborado a lexislación
e  a  ordenación  urbanística  e  planeamento  municipal.  Consta  informe  técnico  do  21  de
novembro do 2011.

D. Elaborado o proxecto e recibido polo Concello, se a contía do mesmo é igual ou superior a
350  000  euros,  cumprirá  un  informe  de  supervisión  do  proxecto  das  obras  a  realizar,
encargado de verificar que se tiveron en conta as disposicións xerais de carácter legal ou
regulamentario así como a normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de
proxecto, conforme o artigo 109 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector
Público. 

Nos proxectos de contía inferior á sinalada anteriormente, o informe terá carácter facultativo,
non sendo que se trate de obras que afecten á estabilidade, seguridade ou estanquidade da
obra en cuxo caso o informe de supervisión será igualmente preceptivo. Consta documento do
redactor do proxecto no que se determina a innecesaridade da supervisión.

E. Emitirase informe xurídico ós efectos urbanísticos (artigo 195 e 198.5 da LOUGA). 

O  artigo  198.5  da  Lei  9/2002  sinala  que  as  obras  públicas  municipais  entenderanse
autorizadas polo acordo de aprobación del proxecto previa acreditación de que no expediente
se cumpre a lexislación urbanística e de protección do medio rural, así como do planeamento
en vigor. O artigo 13.2 do Regulamento de disciplina urbanística de Galicia, ainda vixente,
establece  que  non  se  poderán  conceder  licenzas  sen  que  se  obteña  as  autorizacións
sectoriais correspondentes. Todo esto ten que poñerse en relación co criterio xurisprudencial
segundo o cal mediante a aprobación do proxecto técnico se realizan os mesmos controis que
coas  licenzas  de  obras  de  ahí  precisamente  que a  substitúan  e  a  fagan innecesaria.  En
sentido similar se expresa o artigo 134 do Regulamento da LCAP ó sinalar a necesidade de
incorporar  tódolos  informes  preceptivos  ou  que se  estimen conveniente  solicitar  antes  da
aprobación do proxecto.

F. A resolución de aprobación do proxecto será mediante declaración expresa de que reúne
os requisitos esixidos pola Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e
polo Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de
Contratos das Administracións Públicas.

Unha vez aprobado o proxecto e previamente á tramitación do expediente de contratación de
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obra, procederase a efectuar, de conformidade ao que se dispón no artigo 110 da Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, o planeamento do mesmo, que consistirá
en comprobar a realidade xeométrica da mesma e a dispoñibilidade dos terreos precisos para
a súa normal execución, que será requisito indispensable para a adxudicación en todos os
procedementos.  Así  mesmo  deberanse  comprobar  cantos  supostos  figuren  no  proxecto
elaborado e sexan básicos para o contrato a celebrar.

4ª O proxecto de obra debe referirse a obras completas, é dicir susceptibles de ser entregadas
ao uso común xeral ou ao servizo correspondente, sen prexuízo das posteriores ampliacións
que poidan  ser  obxecto  e  comprenderán  todos  os  elementos  que sexan  precisos  para  a
utilización da obra (artigo 125 do RXLCAP). Consta na memoria a manifestación expresa de
que  o  proxecto  comprende  unha  obra  completa  (artigo  127.2  do  RXLCAP).
O artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e o artigo 129
do Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de
Contratos das Administracións Públicas sinalan o contido do proxecto de obras. 

O  artigo  131  do  Real  decreto  1098/2001,  do  12  de  outubro,  polo  que  se  aproba  o
Regulamento  da  Lei  de  Contratos  das  Administracións  Públicas,  regula  o  orzamento  de
execución do material, que é o resultado obtido pola suma dos produtos do número de cada
unidade de obras polo seu prezo unitario e das partidas alzadas. O informe técnico municipal
(antecedente 2) sinala que “o proxecto inclúe os documentos básicos ou mínimos necesarios
requeridos polo art.  107 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público
(L.C.S.P.) e 125 e 133 do Regulamento da L.C.A.P. (…).”

5ª Seguindo o informe técnico municipal é preciso facer as seguintes consideracións sobre o
proxecto:

1  As  obras  “sitúanse  totalmente  nun vial  municipal  de  8  m de  largura  total  que  discorre
maioritariamente por Solo Urbano Consolidado (SUC) bordeado por solos de Norma Zonal
Unifamiliar U-1 e U-2. Só nun tramo central discorre por S.R.A.U. como se recolle en plano
adxunto a Esc. 1/1000 (...)”. 

2 Segundo o informe técnico municipal “ainda que existen dous elementos do Catálogo de
Bens  do  PXOM/Rev.  98  de  Fene  (elementos  11  e  12)  nas  proximidades  das  obras
considérase que non existe afección directa polas mesmas ao non executarse beirarrúas polo
que, agás informe xurídico en contra non se require tramitación de autorización das obras a
patrimonio”.  A  xuízo  do  que  sibscribe  para  o  caso  de  atoparse  na  área  de  afección  do
elemento catalogado é preciso obter previamente á aprobación do proxecto a autorización do
organismo de patrimonio, con independencia da actuación que se pretende acometer. 

6ª  Logo  de  ver  que  o  proxecto  remitido  á  Secretaría  preténdese  incluir  na  solicitude  de
financiamento con cargo o POS 2012 (no marco do Real Decreto 835/2003, de 27 de xuño,
polo que se regula a cooperación económica do Estado aos investimentos das entidades
locais,  e  as  súas  modificacións,  e  a  Orde  293/2006,  de  31  de  xaneiro,  para  o  seu
desenvolvemento e aplicación) cómpre facer as seguintes consideracións:

1 Debe xuntarse á solicitud de subvención:

a) memoria xustificativa das actuacións pretendidas, de conformidade co establecido no art. 3
do R.D. 835/2003, polo que non consta que a elección das obras a incluir no POS 2012 se
fundamente na Enquisa de Infraestrutura e Euipamento Local. A memoria deberá conter como
mínimo os seguintes aspectos: a.- Obxectivos que se pretenden alcanzar no perío do plan,
tendo en conta,  moi  especialmente os déficits  en servizos e equipamentos detectados na
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Enquisa de infraestrutura e equipamento local. b.- Deberanse fixar con carácter obxectivo os
criterios  de  selección  das  obras  e  a  distribución  do  seu  financiamento.  c.-  Analizarase  e
xustificarase o plan financeiro  previsto.  d.-Deberanse recoller  cantos aspectos de interese
complementen a información anterior.  Non consta no expediente memoria xustificativa das
actuacións pretendidas.

b) certificado do acordo municipal de aprobación do POS “base” e “complementario” segundo
o modelo que figura como Anexo I das Bases, polo que se dispoña participar no presente
plan, aceptar expresamente as bases e solicitar á deputación a aplicación do importe que se
lle asignou dentro deste plan para a realización das obras que se relacionan, coa indicación
da súa denominación, orzamento e detalle do seu financiamento por axentes cofinanciadores,
de xeito que se concrete o importe que se financia con cargo á achega provincial e o que se
realiza con cargo á achega municipal e, se é o caso, ao financiamento dos gastos correntes
para  o  exercicio  2012  que  figuran  na  previsión  de  gastos  realizada  pola  intervención.  O
concello  deberá  adoptar  o  compromiso  firme  de  incluír  no  orzamento  municipal  crédito
dabondo para o financiamento da achega municipal ás obras. No mesmo acordo indicarase
expresamente que o concello conta cos terreos e autorizacións necesarias para a execución
das obras. No acordo incluirase a declaración do concello de que non solicitou nin percibiu
ningunha  subvención  específica  ou  finalista  doutras  administracións  públicas  para  o
financiamento destes gastos, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes
doutras  administracións  para  o  seu  financiamento,  deberá  facilitar  o  seu  detalle  e  a
acreditación de que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Igualmente, no
devandito decreto ou acordo autorizarase á deputación a obter as certificacións da Axencia
Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite
que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. De non
outorgar  esta  autorización,  o  concello  deberá  presentar  as  certificacións  oportunas  coa
documentación  da  solicitude  e  coa  documentación  xustificativa  final.  Non  consta  no
expediente o modelo anexo I das bases aprobadas pola Deputación Provincial. É máis, non
consta  que  o  Concello  conte  coas  autorizacións  precisas  para  a  execución  das  obras,
segundo o dito na consideración 2ª, nin documento que acredite a inexistencia/existencia e
porcentaxe de financiamento do mesmo obxecto por parte doutra administración pública, tal e
como esixe o anexo I.

c) Proxecto en exemplar duplicado das obras do POS 2012 e do seu Plan Complementario.
Só  consta  un  exemplar  do  proxecto  e  deben  remitirse  dous  á  Deputación  Provincial  coa
solicitude. 

d)  Informe técnico individual  para cada un dos proxectos presentados,  no que se indique
expresamente o seguinte:

- As autorizacións administrativas que se precisan para a súa execución, e outros aspectos de
interese que deban terse en conta. Se non se necesita autorización ningunha deberá indicarse
expresamente.  Debe  emendarse  o  informe  técnico  sinalando  expresamente  si  se  sitúa  a
actuación na área de afección dos elementos catalogados sinalados polo técnico municipal
caso no que será precisa a previa e preceptiva autorización.

-  Deberá  indicarse  se  é  preceptivo  realizar  a  supervisión  técnica  do  proxecto  polo  seu
presuposto  ou contido,  de acordo co establecido no artigo  109 da citada Lei  30/2007 de
contratos  do  sector  público.  No  caso  de  ser  preciso,  deberá  indicarse  se  o  informe  de
supervisión vai ser realizado por conta do concello remitindo unha copia á deputación, ou si
solicita asistencia a esta deputación para a súa realización ó abeiro da disposición adicional 2,
apartado 12 de dita lei. Non consta estos extremos no informe técnico antecedente 2. Deberá
emendarse.
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-  No caso de tratarse de fases,  tramos, partes etc.,  neste mesmo informe técnico deberá
xustificarse que se trata dunha obra susceptible de utilización ou aproveitamento separado,
que constitúe unha unidade funcional, de acordo co establecido no artigo 74 da Lei 30/2007
de 30 de outubro, de contratos do sector público. 

2 Necesariamente debe destinarse o 40 % da cantidade que lle corresponde ao Concello á
realización  das  obras  precisas  para  a  efectiva  prestación  dos  servizos  obrigatorios
establecidos no artigo 26 da Lei 7/1985 do 2 de abril, podendo non obstante, incluírse outras
obras  e  servizos  non  obrigatorias  que  sexan  de  competencia  municipal,  de  acordo  co
establecido no artigo 25 da devandita lei. O 60% restante destinarase, a elección do concello,
ben a realización de máis obras das indicadas no parágrafo anterior, ou ben ao financiamento
dos gastos correntes de cada concello no exercicio 2012. Ademais, de acordo co establecido
no artigo 7 da citada Orde do 31 de xaneiro de 2006 e coas instrucións recibidas en anos
anteriores do MPT, non se poderán incluír “obras de urbanización”. Para o cómputo do 40 %
non se terá en conta a aportación mínima obrigatoria do Concello (5%). A obra definida no
proxecto informado segundo o informe técnico municipal sería de competencia municipal. 

3 Só poderán ser obxecto de subvención as actuacións en bens de titularidade das entidades
locais, excluíndose as que fosen executadas en bens que non teñan esta condición. O informe
técnico  municipal  sinala  que  estamos  ante  un  ben  de  titularidade  municipal  e  estando
destinado a vial público a súa natureza ten que ser de ben de dominio público e uso público
local (artigo 3 do Regulamento de Bens das Entidades Locais R.D.1372/1986 de 13 de xuño).
O concello acreditará que é titular e ten a dispoñibilidade dos terreos para realizar as obras,
así como que conta coas autorizacións e concesións administrativas que fosen necesarias
para  a  súa  execución.  Consta  o  informe  municipal  -antecedente  1-  no  que  se  afirma  a
titularidade pública do ben onde se pretenden executar as obras. Non obstante, hai que ter en
conta que nas dependencias ó meu cargo obra determinada documentación que leva por título
“Inventario xeral dos bens e dereitos correspondentes a esta corporación confeccionado con
referencia ó 31 de decembro de 1999” que consta de sete tomos máis un documento que leva
o título de “Resume do Inventario xeral de bens e dereitos da Corporación municipal de Fene”.
O dito documento non leva ningunha dilixencia da Secretaría -que acredite que efectivamente
foi o documento aprobado pola Corporación ó que se refire a consideración 2ª - nin consta
autorizado polo Presidente da Corporación incumprindo o requisito preceptuado polo artigo 32
do Regulamento de Bens. Polo tanto, sen perxuízo das consideracións do seu contido -que
evidentemente se atopa desfasado ó non ser obxecto de rectificación e/ou actualización coas
altas ou baixas que se tiveran producido dende a súa formación- non ofrece as garantías de
autenticidade que aporta a fe pública da Secretaría, a máis abondamento, non coincide o seu
resumo co transcrito na acta da sesión plenaria do 4 de outubro do 2001.

4  Os  concellos  contratarán  as  obras  de  acordo  coa  Lei  30/2007,  de  30  de  outubro,  de
contratos do sector público, mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de
valoración,  mediante  procedemento  aberto  cun  único  criterio  de  valoración  ou  mediante
procedemento negociado, utilizando os pregos-tipo de cláusulas administrativas particulares
aprobados expresamente por esta Deputación. O concello debe cubrir en cada expediente o
correspondente cadro de características do contrato.  Excepcionalmente,  as obras poderán
executarse pola propia administración de acordo co establecido no artigo 24 da citada Lei
30/2007. Non se poderá realizar a adxudicación mediante contrato menor. 

Polo tanto, e sobre o manifestado nas cosideracións 1ª 3ª e 5ª 1 e 2 e coa necesidade de
emendar o expediente segundo o que reflexa a consideración 6ª a) b) c) para que se axuste
as bases que rexen o POS 2012, infórmase desfavorablemente a aprobación do proxecto
proposto. Non obstante, a superior autoridade Corporativa decidirá o que estime.
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Fene 22 de novembro de 2010
O secretario
Jesús Tallón García”

Logo de ver a proposta da Alcaldía de data 25 de novembro, que copiada di:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

Logo de ver o expediente tramitado para a solicitude da subvención relativo ao POS 2012 no
que consta, entre outra documentación:

1  Proxecto  de  obra  “Abastecemento  e  aglomerado  Camiño  da  Iglesia  Vella  (Maniños)”,
asinado por D. Julio C. Rojo Martínez, enxeñeiro de camiños, canles e portos, R.E. 16 de
novembro do 2011. Sobre o mesmo consta dilixencia asinada polo enxeñeiro de camiños,
canles e portos do Concello como informado en data de 21 de novembro do 2011. Xúntase
tamén  escrito  asinado  polo  redactor  do  proxecto  e  documento  calificado  como  “acta  de
replanteo previo” asinada polo redactor do proxecto en data de 14 de novembro do 2011.

2 Proxecto de obra “Pavimentación e saneamento entre os Bloques XI e XII da Avda. Do Mar
(San Valentín)”, asinado por D. Miguel Nieto Matamoros. Sobre o mesmo consta dilixencia
asinada polo enxeñeiro de camiños, canles e portos do Concello como informado en data de
21 de novembro do 2011. 

3 Proxecto de obra “Aglomerado do camiño de Souto da Ribeira e da Rúa Poeta Pérez Parallé
en Maniños”, asinado por D. Igor Vergara Otero, enxeñeiro de camiños, canles e portos, R.E.
18 de novembro do 2011. 

4  Os  correspondentes  informes  dos  servizos  técnicos  municipais  e  xurídicos  sobre  os
proxectos meritados.

5 Logo de ver o informe da Intervención do 24 de novembro do 2011-anexos 2 das bases
reguladoras do POS 2012.

Logo de ver o prazo de finalización da solicitude do POS 2012 remata o día 30 de novembro
do 2011, proponse que o Pleno do Concello acorde:

1.- “Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal
(POS) 2012, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, no que se recollen as
obras que o Concello ten previsto realizar, e a dedicación a gastos correntes do exercicio
2012, e de acordo co financiamento que se indica:

A ) Realización de obras:

Denominación da obra Estado  +
Deputación

Concello Presuposto
total

Abastecemento  e  aglomerado  Camiño  da
Iglesia Vella (Maniños)

60429,88 3180,52 63610,4

“Pavimentación  e  saneamento  entre  os
Bloques  XI  e  XII  da  Avda.  Do  Mar  (San
Valentín)”

55353,54 2913,34 58266,88
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SUBTOTAL OBRAS 115783,42 6093,86 121877,28

Aprobar  os proxectos  das obras incluídas na anualidade 2012 e que se relacionan nesta
táboa.

B ) Financiamento de gastos correntes:

Deputación
Deputación

Achega provincial aplicada ao
financiamento de gastos correntes

137277,36

C ) Resumo:

Denominación da obra Estado  +
Deputación

Concello Presuposto
total

SUBTOTAL OBRAS 115783,42 6093,86 121877,28

SUBTOTAL GASTOS CORRENTES 137277,36 301645,78 438923,14

T O T A L 253060,78 307739,64 560800,42

2.-  Aprobar  o  Plan  complementario  do  ano  2012  no  que  se  inclúen  as  obras  que  a
continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos:

Denominación da obra Presuposto

Aglomerado do camiño de Souto da Ribeira e da Rúa Poeta Pérez Parallé
en Maniños

40.501,12 €

TOTAIS 40.501,12 €

3.- Declarar que o Concello é titular e ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes
para a execución das obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións
administrativas que legalmente sexan necesarias.

4.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2012 os fondos necesarios
para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 2012.

5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da contratación
e  execución  das  obras  incluídas  no  plan,  que  se  entenderá  aceptada  si  esta  prodúcese
efectivamente.

6.-  Declarar  que  o  concello  non  solicitou  nin  percibiu  ningunha  subvención  doutras
administracións públicas para o financiamento do investimento ou, no caso de que existan
axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións para a súa execución, achégase
o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu
importe. 
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7.- Autorizase á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración
Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao
corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social

8.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do
presente acordo e o correspondente expediente.

Fene 25 de novembro de 2011
O alcalde-presidente
Gumersindo Pedro Gaelgo Feal”

A  continuación  pide  o  uso da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen unha vez
concedido, manifesta que as tres obras son obras que propuxo o PSOE ao goberno municipal
polo que di que están a favor, que sería desexable que nun Plan coma se puidesen estender
servizos a veciños que non os teñen e non incluír urbanizacións ou pavimentacións, que é
certo que en San Valentín hai pendente a conclusión destas rúas e que é necesaria, non só
por  estética  se  non  que  tamén  por  seguridade.  Di  respecto  da  parte  destinada  a  gasto
corrente que no Pleno que se debateu o orzamento xeral xa se dixera que unha parte do
aforro e da capacidade do Concello para amortizar a débeda pasaba polo propio orzamento e
por poder destinar a gasto corrente parte dos cartos deste Plan, sen sinalar daquela unha
porcentaxe concreta, di que esta medida, xunto coa petición do crédito ICO e os orzamentos
foron o que o seu grupo pediu e o que pedían para este ano, polo que o van a votar a favor.

A  continuación pide o  uso da palabra  o  concelleiro  Manuel  Polo Gundín,  quen unha vez
concedido,  manifesta  que se  traen ao Pleno a  aprobación  de  tres  obras,  que  non teñen
obxección ás obras en si mesmas pero que votan en falla unha certa orientación no aspecto
económico do Concello para saber a onde se vai, que fai pouco se aprobaron unhas taxas que
reflicten  unha  redución  dos  ingresos  do  Concello  e  agora  se  incrementan  os  ingresos
reducindo investimento en obras e servizos que son necesarios,  que teñen que aspirar  a
mellorar o feito en anos anteriores, polo que dende o punto de vista formal tiveron acceso ao
expediente hai media hora e é bastante complicado, logo de ver os informes desfavorables de
Secretaría, que se lles pida o voto favorable para apoiar este Plan, di que se puido ter feito
moito  mellor,  que  as  bases  saíron  o  vinte  e  cinco  de  outubro  e  se  puido  ter  feito
cumprimentando a información, xa que unha memoria que explique porque se inclúen unhas
obras e non outras son elementos básicos. Di que o seu grupo se vai abster pero aspiran a
que o Concello mellore na súa xestión e non van obstaculizar o desenvolvemento deste Plan.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido,  manifesta  que é a  primeira  vez que neste  Concello  se  fai  unha memoria
valorada dos proxectos para ter sobre a mesa e poder tirar deles, que o equipo de goberno é
consciente de que hai  moitos servizos que son básicos neste Concello,  que na Xunta de
Voceiros o voceiro do grupo municipal do BNG foi quen dixo que se podían destinar todos os
cartos do POS a gasto corrente e o BNG apoiou cos seus votos o custe de oitenta millóns das
antigas pesetas no parque baixo a autoestrada, cartos cos que se terían prestados moitos
deses servizos do que falaba.

A continuación  pide  o  uso da  palabra  o  concelleiro  Iván  Puentes  Rivera,  quen unha vez
concedido, manifesta que é a terceira vez que nun pleno o voceira do grupo de goberno critica
sen máis ao seu grupo polo goberno anterior,  que o seu grupo está a amosar unha boa
vontade apoiando propostas quedando de manifesto en cada sesión plenaria que se fai, que si
se fala de crítica o pode facer sobre os prazos, as formas e outras cuestións relativas ao POS,
e que si se fai crítica que sexa con verdades, xa que os POS anteriores aprobados neste
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Pleno puideron ter moitos defectos pero que tanto os aprobados polo BNG coma os que
aprobou o PSOE, todos levaban memoria valorada.

A continuación pide o uso da palabra a concelleira Rocío Aurora Bertoa Puente, quen unha
vez concedido, manifesta roga que o grupo municipal do PP lea as actas de este Concello, así
se pode ver se había Comisións e si se informaban dos proxectos, que incluso o BNG, con
maioría  absoluta,  era  máis  exquisitos  cos  procedementos.  Di  que  o  seu  grupo  lle  está
ofrecendo unha abstención para non torpedear este Plan, que non lle parece de recibo que se
diga o que pasaba hai anos neste Concello, que iso xa pasou e que os veciños o valoran cada
catro  anos,  que non di  que estean improvisando,  que coñecen a situación económica do
Concello pero non se pode dicir que foi responsabilidade do BNG, que o gasto se sabe de
onde ven, que están a favor de destinar parte deste Plan a gasto corrente pero tendo en conta
a onde se vai ir, economicamente falando.

Rematado o debate,  a Presidencia somete a votación a proposta da Alcaldía de data 25 de
novembro de 2011, obténdose o seguinte resultado:

Votos  a  favor:  dez  (10)  (dos/as  Sres/as  Galego  Feal,  Bertoa  Puente,  Dopico  Rodríguez,
Franco Casal, Barro Couto, Serantes Painceiras, Puentes Rivera, Noceda Carballo, García
Balado e Silvar Canosa)

Votos en contra: ningún

Abstencións: cinco (5) (dos/as Sres/as, Trigo Rey, Couto Seijido, Polo Gundín, Roca Requeijo e
Martínez Ardá)

Á vista do resultado da votación o Pleno acorda:

1.-  Aprobar  o  Plan  provincial  de  cooperación  ás  obras  e  servizos  de  competencia
municipal (POS) 2012, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, no que se
recollen as obras que o Concello ten previsto realizar, e a dedicación a gastos correntes
do exercicio 2012,  e de acordo co financiamento que se indica:

A ) Realización de obras:

Denominación da obra Estado +
Deputación

Concello Presuposto
total

 Abastecemento e aglomerado Camiño da
Iglesia Vella (Maniños)

60429,88 3180,52 63610,4

 “Pavimentación e saneamento entre os
Bloques XI e XII da Avda. Do Mar (San
Valentín)”

55353,54 2913,34 58266,88

             SUBTOTAL OBRAS 115783,42 6093,86 121877,28

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2012 e que se relacionan nesta
táboa.

B ) Financiamento de gastos correntes:
Deputación

Achega provincial aplicada ao
financiamento de gastos correntes

137277,36

C ) Resumo:
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Denominación da obra Estado +
Deputación

Concello Presuposto
total

SUBTOTAL OBRAS 115783,42 6093,86 121877,28
SUBTOTAL GASTOS CORRENTES 137277,36 301645,78 438923,14

T O T A L 253060,78 307739,64 560800,42

2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2012 no que se inclúen as obras que a
continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos:

Denominación da obra Presuposto
  Aglomerado do camiño de Souto da Ribeira e da Rúa Poeta Pérez
Parallé en Maniños

40.501,12 €

TOTAIS 40.501,12 €

3.-  Declarar  que  o  Concello é  titular  e  ten  a  dispoñibilidade  dos  terreos,  augas  e
servidumes  para  a  execución  das  obras,  e  que  ten  resolto  o  relacionado  coas
concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias.

4.-  Comprometerse o  Concello a incluír  no orzamento municipal  do 2012 os fondos
necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do
2012.

5.-  Solicitar  da  Deputación  Provincial  da  Coruña,  a  delegación  neste  Concello  da
contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada si
esta prodúcese efectivamente.

6.-  Declarar que o  concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras
administracións públicas para o financiamento do investimento ou,  no caso de que
existan  axudas  ou  subvencións  concorrentes  doutras  administracións  para  a  súa
execución, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total
non supera o 100% do seu importe. 

7.-  Autorizase  á  Deputación  a  obter  as  certificacións  da  Axencia  Estatal  de
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que
o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social

8.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión
do presente acordo e o correspondente expediente.

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levanta a sesión ás 9:27 horas do día ao
comezo sinalado, estendéndose de todo isto na presente acta, do que eu, secretario, dou fe.

Visto e prace,
O alcalde-presidente

O secretario accidental,

Gumersindo Pedro Galego Feal Fernando Aradas García
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