
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CORRESPONDENTE O DIA 12 DE 
AGOSTO  DE 2019.- 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día doce de agosto  de dous mil dezanove; as     
trece horas e vinte      minutos da maña xúntanse os señores que de seguido se sinalan para 
celebraren a sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local correspondente a esta data: Alcalde-
Presidente,  Don César Manuel Fernández Gil.- Concelleiros:   Dona Miguel García Domínguez, 
Dona María Luz Expósito Pérez, dona Yolanda Gómez Gómez, dona Clara Loeda Soto. 

 
 
Está presente o Secretario do concello,  don Francisco Fernández Castro. 
 
 
 
Aberta a sesión polo Sr. Alcalde, pásase de seguido ó estudio dos asuntos que conforman a 
anunciada Orde do Día, que resultan se-los seguintes: 
 
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 
 
A xunta de goberno aproba por unanimidade a acta correspondente á xunta de goberno local de 
8 de agosto de 2019. 
 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 
 
 
Non houbo. 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS. 
 
-Escrito de dona María Teresa Rodríguez Estévez, en representación do grupo municipal do BNG, 
con rexistro de entrada no concello de 9 de agosto de 2019, no que expón que  “ tendo 
coñecemento este grupo municipal do “ proyecto básico y de ejecución para la recuperación y 
puesta en valor del parque Robla de Ribadavia “ , solicita: “ se proceda á exposición pública do 
mesmo, de tal xeito que a cidadanía poida acceder, informarse e valorar as propostas que se 
recollen en dito documento sobre o espazo público municipal no que se propón actuar o parque 
Robla” 
 
Considerando que: 
 a actuación do proxecto básico e de execución para a recuperación e posta en valor do Parque 
Robla de Ribadavia está subvencionada pola Axencia de Turismo de Galicia, en base a  
Resolución  do 26 de decembro de 2018 para a concesión en réxime de 
concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais para actuacións de 
mellora das infraestruturas turísticas, e convocatoria para o ano 2019., e que de 
acordo co artigo 22 de ditas bases reguladoras a data límite para xustificar a 
execución dos investimentos subvencionables é o 20 de outubro de 2019. 

No proxecto a realizar obxecto de subvención se prevé un prazo de execución de 
dous meses, tendo que rebaixar o prazo no prego de prescripcións técnicas 
administrativas que rexeran a contratación e valorar como criterio de adxudicación 
a reducción do prazo de execución, para cumprir co prazo da subvención. 

A contratación do proxecto, en base ao esixido pola Lei de Contratos do Sector 
Publico e o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais , non se 



pode adxudicar ata que non esté en vigor o orzamento do concello , que foi 
aprobado inicialmente con data de 29 de xullo de 2019. 

O concello,cando é beneficiario dunha subvención outorgada por outro 
Administración Pública, o obxecto da subvención, a actividade subvencionada, é o 
proxecto tal cual, por imperativo legal da propia lexislación de subvencións. 

A modificación da subvención requeriría que o concello realizase unha nova 
memoria valorada e formúlase solicitude de  modificación da subvención ante a 
Dirección da Axencia de Turismo de Galicia, que tramitaría un expediente , que 
necesariamente conlevaría trámite de audiencia ao propio  concello e , no seu 
caso, autorizaría a modificación da subvención. Sinalar que non se cumpre o 
establecido nas bases reguladoras da subvención de concorrencia de novas 
situacións non previstas no momento da solicitude da subvención para conceder a 
modificación. 

 O concello tería que redactar un novo proxecto, dado que con memoria valorada 
Patrimonio non outorga autorizacións e solicitar, preceptivamente, nova 
autorización de Patrimonio. 

Unha vez obtida a autorización de Patrimonio tramitar o procedemento de 
contratación e adxudicar. 

Irremediablemente por razóns de tempo a subvención perderíase. 

A xunta de goberno, considerando que o interese público e que a actuación de 
recuperación no Parque Robla se execute , non perdendo a subvención outorgada 
pola Axencia de Turismo de Galicia que é o que permite realizar a mesma, non 
cabe realizar modificacións no proxecto que , por razóns de tempo, conlevarían a 
perda da subvención e a imposibilidade de levar a cabo a actuación no Parque. 

 
 
-Escrito de Ribeiro en Común , con rexistro de entrada no concello de 7 de agosto de 2019, no 
que se indica: 
En relación co constante incumprimento da normativa de tráfico de Ribadavia . Solicitamos: 
Adopción de medidas que favorezan o seu cumprimento, entre outras as seguintes: 
-Vixiancia e campaña de apercibimento aos coches e conductores/as que incumpran a norma en 
todo o núcleo urbano de Ribadavia. No caso de constante reiteración , previo apercibimento, 
proceder a sanción. 
Instalación de sinais nas estradas do Casco Histórico advertindo da norma: comezando pola praza 
de San Xoán e reforzando a entrada da Praza Maior. 
Ordenación do tráfico na Praza da Fonte dos dous Canos ( Porta da Vila). 
Ordenación do entorno da Portanova –extramuros. Aparcamentos e colectores. Colocación de 
sinais estables e retirada de vallas de obra. 
Reactivación de tarxetas de residentes e establecemento de zonas de aparcamento no casco 
histórico. 
Aumento do horario do aparcadoiro municipal, especialmente en tempadas estivais e de  eventos 
que xuntan visitantes en Ribadavia. 
 
Convocatoria inmediata e urxente da Comisión de Tráfico para abordar estas e outras medidas 
encamiñadas a mellorar a situación. 
 
A xunta de goberno acorda tomar coñecemento da solicitude. 



 
-Escrito de Ribeiro en Común , con rexistro de entrada no concello de 9 de agosto de 2019 , no 
que expón: “ En relación co proxecto da  reforma do Parque Robla, ao cal tivemos acceso no día 
de onte. 
 
Solicita. Ribeiro en Común reclama que se teñan en conta as seguintes consideracións: 
-Copia ao noso grupo do Informe de Patrimonio da Xunta de Galicia sobre este proxecto, e sobre 
o cal se informou onte, sen que aínda puideramos acceder a el. 
Que o  concello inclúa na reforma , para a súa adaptabilidade  á normativa actual, das   
escaleiras que unen o parque Robla coa entrada inferior do Centro Sociocomunitario. Tamén na 
medida do posible , se mellore o aspecto xeral da zona inferior de dito Centro, así como do 
camiño que baixa desde o Parque Robla á pasarela da Foz. 
 Que o concello faga o posible por manter un aspecto xeral do parque próximo ao dun xardín-
parque , tan necesario na zona histórica , e non o dunha praza urbana máis. Neste sentido, 
concordando co planteamento plasmado no proxecto citado, pedimos que se reforcen os 
elementos propios dun xardín.parque. árbores, aspectos vexetais, plantas ,auga e fonte. 
Mencionando que a fonte actual debera ser reformada e adaptada o tamaño e ao novo deseño de 
dito parque. 
Que o concello implemente o antes posible na rúa Extramuros, afectada polo recorte de prazas 
de aparcamento, unha zona de aparcamento para residentes entre a Portanova e a Porta da Vial 
( Rúa San Martiño) tendo en conta que na normativa actual só se recolle como zona de 
aparcamento o lado dereito da rúa de sentido único. 
 
No relativo ás modificación solicitadas no proxecto a xunta de goberno considerando que: 
 a actuación do proxecto básico e de execución para a recuperación e posta en valor do Parque 
Robla de Ribadavia está subvencionada pola Axencia de Turismo de Galicia, en base a  
Resolución  do 26 de decembro de 2018 para a concesión en réxime de 
concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais para actuacións de 
mellora das infraestruturas turísticas, e convocatoria para o ano 2019., e que de 
acordo co artigo 22 de ditas bases reguladoras a data límite para xustificar a 
execución dos investimentos subvencionables é o 20 de outubro de 2019. 

No proxecto a realizar obxecto de subvención se prevé un prazo de execución de 
dous meses, tendo que rebaixar o prazo no prego de prescripcións técnicas 
administrativas que rexeran a contratación e valorar como criterio de adxudicación 
a reducción do prazo de execución, para cumprir co prazo da subvención. 

A contratación do proxecto, en base ao esixido pola Lei de Contratos do Sector 
Publico e o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais , non se 
pode adxudicar ata que non esté en vigor o orzamento do concello , que foi 
aprobado inicialmente con data de 29 de xullo de 2019. 

O concello,cando é beneficiario dunha subvención outorgada por outro 
Administración Pública, o obxecto da subvención, a actividade subvencionada, é o 
proxecto tal cual, por imperativo legal da propia lexislación de subvencións. 

A modificación da subvención requeriría que o concello realizase unha nova 
memoria valorada e formúlase solicitude de  modificación da subvención ante a 
Dirección da Axencia de Turismo de Galicia, que tramitaría un expediente , que 
necesariamente conlevaría trámite de audiencia ao propio  concello e , no seu 
caso, autorizaría a modificación da subvención. Sinalar que non se cumpre o 
establecido nas bases reguladoras da subvención de concorrencia de novas 
situacións non previstas no momento da solicitude da subvención para conceder a 
modificación. 



 O concello tería que redactar un novo proxecto, dado que con memoria valorada 
Patrimonio non outorga autorizacións e solicitar, preceptivamente, nova 
autorización de Patrimonio. 

Unha vez obtida a autorización de Patrimonio tramitar o procedemento de 
contratación e adxudicar. 

Irremediablemente por razóns de tempo a subvención perderíase. 

A xunta de goberno, considerando que o interese público e que a actuación de 
recuperación no Parque Robla se execute , non perdendo a subvención outorgada 
pola Axencia de Turismo de Galicia que é o que permite realizar a mesma, non 
cabe realizar modificacións no proxecto que , por razóns de tempo, conlevarían a 
perda da subvención e a imposibilidade de levar a cabo a actuación no Parque. 

Nas demais cuestións plantexadas a xunta de goberno acorda tomar coñecemento 
da solicitude. 

 
 
4.-ESCRITOS OFICIAIS. 
 
Non houbo. 

 
 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 

 

Concedida subvención ao concello de Ribadavia ao abeiro da Orde do 24 de xullo de 2018 pola que 
se establecen as bases reguladoras de subvencións para o investimento en centros de inclusión e 
emerxencia social e de programas que desenvolverán as corporacións locais para a inclusión social 
da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión , e se procede a súa 
convocatoria para os exercicios 2018-2020, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional e Fondo Social Europeo 2014-2020 por Resolución de 9/11/2018 da Subdirectora Xeral de 
inclusión e integración social. 

 

Visto o informe emitido polo Coordinador do Departamento de Servizos Sociais do concello de 
Ribadavia de data 5 de agosto de 2019 : “En relación a total execución da Subvención de Inclusión 
Social e Educación Familiar Expediente BS623C 2018/14 , con data 9 de novembro de 2018 e coa 
cantidade total de 32.173,68 € , pola que se desenvolve o Programa de Educación e Apoio Familiar 
para o período ( 01.12.18-31.10.19) proponse: 

A contratación dun/ha traballadora social ( a media xornada) dende o 13 de agosto de 2019 ata o 31 
de outubro de 2019. 

Sendo a seguinte persoa na lista de candidatos/a a Traballador Social da Bolsa de Emprego 
Municipal don Pablo Rodríguez Fernández. 

Acordase: 

Concertar un contrato laboral temporal ( a media xornada) como traballador social con don Pablo 
Rodríguez Fernández dende o 13 de agosto de 2019 ata o 31 de outubro de 2019. 



 
APROBACIÓN DE PROXECTO DE OBRAS 
 
 
Visto o “ Proyecto básico y de ejecución para la recuperación y puesta en valor del Parque 
Robla de Ribadavia “ redactado polo arquitecto  don Enrique Otero González  de data de xullo  
de 2019. 
 
Vista a Resolución sobre actuación que afecta a un ben de interese cultural  da Dirección 
Xeral de Patrimonio Cultural de data 31/07/2019  asunto : MV Posta en valor Parque Robla, 
expediente nº 66-450-b, promotor concello  de Ribadavia 
 
Vista a Lei 2/2016 do Solo de Galicia, artigo 147.2:” As obras públicas municipais 
entenderanse autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto previa acreditación no 
expediente do cumprimento da lexislación urbanística así como do planeamento en vigor” 
 
En exercicio de competencia delegada por Decreto de Alcaldía de 17 de xuño de 2019,a Xunta 
de Goberno local acorda: 
 
-Aprobar o “ Proyecto básico y de ejecución para la recuperación y puesta en valor del Parque 
Robla de Ribadavia “ redactado polo arquitecto  don Enrique Otero González  de data de xullo  
de 2019. 
 
 
 
 
 

APROBACIÓN PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DO 
CONTRATO MENOR “  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA 
RECUPERACIÓN DEL PARQUE ROBLA DE RIBADAVIA ” SUBVENCIONADO 
POLA AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA DA CONSELLERÍA DE CULTURA 
E TURISMO. 

 

Concedida subvención ao concello de Ribadavia pola Axencia de Turismo de 
Galicia  , ao abeiro da Resolución  do 26 de decembro de 2018 para a concesión 
en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais para 
actuacións de mellora das infraestruturas turísticas, e convocatoria para o ano 
2019. 

 

Pola presente aprobanse as seguintes  prescripcións técnicas administrativas para 
a selección da mellor oferta de entre tres a solicitar e celebración de contrato 
menor. 

Asemade acordase solicitar oferta a tres empresas capacitadas para a prestación 
obxecto do contrato. 

 
DOCUMENTO DESCRITIVO DAS PRESCRICIÓNS TÉCNICAS E 

ADMINISTRATIVAS DE “ PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA 



LA RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR  DEL PARQUE ROBLA DE 

RIBADAVIA” 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Obxecto e cualificación 

 

1.1 Descrición do obxecto do contrato 

 

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de OBRAS , 

de acordo co artigo 13 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 

Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 

2014. 

 

O obxecto do contrato é o reflectido no “ Proyecto básico y de ejecución para 

la recuperación y puesta en valor del Parque Robla de Ribadavia” de data xullo  de 

2019 , redactado polo arquitecto  D Enrique Otero González. 

 

As obras proxectadas consisten en levantado de pavimentos, lastros, 

bordos, baldosas, levantado de sinais e mobiliario urbano, demolición de muros, 

excavación de gabias, estruturas metálicas e de formigón armado, restauración de 

fonte, instalación de luminaria led, pavimentación con granito moreno abuxardado, 

formigón desactivado de 10 cm, tarima de madeira de pino roxo, varandas aceiro 

pintado, colocación de bolardo de ferro, papeleiras e plantado de 6 crataegus. 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedemento de Selección e Adxudicación 

 

A forma de adxudicación do contrato será o contrato menor de conformidade 

co establecido no artigo 118 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 

Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as 

Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 

de febreiro de 2014, 

 

A fin de garantir a obtención da mellor oferta, a adxudicación recaerá no 



candidato xustificadamente elixido polo órgano de contratación, tras solicitar oferta 

a tres empresas capacitadas.. 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA. Orzamento base de Licitación e valor estimado 

do contrato 

 

 

O Orzamento base de licitación: 

 

— Contía de 37.100,00 euros (excluído IVE) e de 44.891,00 euros incluído o 

Imposto sobre o Valor Engadido. 

 

O valor estimado do contrato ascende á contía de 37.100.00 euros (IVE 

excluído). 

 

 

CLÁUSULA SEXTA. Prazo de Execución e Emprazamento 

 

O prazo de execución do contrato será ( prevalecendo sobre o Plan de obra 

previsto no proxecto): 

 

 Con data límite de 14 de outubro de 2019 debe estar executado e presentado no 

concello a documentación acreditativa da execución total do proxecto. 

CLÁUSULA SÉTIMA. Acreditación da Aptitude para Contratar 

 

As empresas invitadas a presentar oferta deben adxuntar á mesma asinada a 
Declaración Responsable que figura como anexo I 

 

CLÁUSULA OITAVA. Presentación de Proposicións e Documentación 

Administrativa 

 

8.1 Condicións previas 

 

As proposicións dos interesados deberán axustarse aos pregos e 

documentación que rexen a licitación, e a súa presentación supón a aceptación 

incondicionada polo empresario do contido da totalidade das súas cláusulas ou 



condicións, sen excepción ou reserva algunha. 

 

Cada entidade licitadora non poderá presentar máis dunha proposición, nin 

subscribir ningunha proposta en unión temporal con outros se o fixo 

individualmente ou figurar en máis dunha unión temporal. A infracción destas 

normas dará lugar á non admisión de todas as propostas por el subscritas. 

 

8.2 Invitacións a participar no procedemento 

 

O órgano de contratación,  cursará petición de ofertas polo menos a tres 

empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato. 

 
 

 
8.3 Lugar e prazo de presentación de ofertas 

 

As ofertas presentaranse no rexistro de entrada do  Concello de Ribadavia   

en horario de 9 a 14 horas dentro do prazo indicado na invitación a participar. 

 

 

 

8.4 Contido das proposicións 

 

As proposicións para tomar parte na licitación deberán conter a seguinte 

documentación: 

 

a) Declaración Responsable do licitador indicativa do cumprimento das 

condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración. 

 

A declaración responsable presentarase conforme ao modelo incluído no 

Anexo I do presente prego. 

 

b) Proposición económica. 

 

Presentarase conforme ao seguinte modelo: 

 

« _________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

_____________, ____________________, núm. ___, con NIF núm. _________, 

en representación da Entidade ___________________, con NIF núm. 



___________, decatado do expediente para a contratación de PROYECTO BÁSICO Y 

DE EJECUCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ROBLA 

DE RIBADAVIA, fago constar que coñezo o Prego que serve de base ao contrato e 

acéptoo integramente, tomando parte da licitación e comprometéndome a levar a 

cabo o obxecto do contrato polo importe de ____________ euros e ___________ 

euros correspondentes ao Imposto sobre o Valor Engadido. 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Firma do candidato, 

 

 

Asdo.: _________________». 

 

 c) OFERTA RELATIVA AOS ASPECTOS OBXECTO DE NEGOCIACIÓN 

 

 

AMPLIACIÓN DO  PLAZO DE GARANTÍA ( oferta formulada en meses) :___ 

REDUCCIÓN DO PRAZO DE EXECUCIÓN ( oferta formulada en semanas).___ 

REDUCCIÓN DO PREZO :______ 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Firma do candidato, 

 

 

                            Asdo.: _________________». 

 

CLÁUSULA NOVENA. Aspectos obxecto de Negociación 
 

Para a valoración das proposicións e a determinación da mellor 
oferta atenderase aos seguintes aspectos obxecto de 
negociación. 
 
 



 

 
AMPLIACIÓN DO  PLAZO DE GARANTÍA 1 PUNTO Á  OFERTA 
MÁIS VENTAXOSA E O  RESTO POR ORDEN DECRECENTE POR 
REGLA DE TRES DIRECTA. A OFERTA DEBE FORMULARSE POR 
MESES 

 

 
REDUCCIÓN DO PRAZO DE EXECUCIÓN. 0,75 PUNTOS Á OFERTA MÁIS VENTAXOSA 

E O RESTO POR ORDEN DECRECENTE POR REGLA DE TRES DIRECTA. A OFERTA 

DEBE FORMULARSE POR SEMANAS 

 

REDUCCIÓN DO PREZO. 0,50 PUNTOS Á OFERTA MÁIS VENTAXOSA E O 

RESTO POR ORDE DECRECENTE  POR REGLA DE TRES DIRECTA 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Adxudicación do Contrato 
 

O órgano de contratación, realizará a adxudicación do contrato que 

notificará ao adxudicatario. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCEIRA. Dereitos e Obligación das Partes 
 

13.1 Abonos ao contratista 

 

O pago do traballo ou servizo efectuarase á realización do mesmo previa 

presentación de factura debidamente conformada e certificación de obra. 

 

Na factura incluiranse, ademais dos datos e requisitos establecidos no Real 

Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo 

que se regulan as obligación de facturación, os  extremos previstos no apartado 

segundo da Disposición adicional trixésimo segunda da Lei 9/2017, de 8 de 

novembro, de Contratos do Sector Público, así como na normativa sobre facturación 

electrónica. 

 

 

 

 

 



13.2. Obligación laborais, sociais e de transparencia 

 

O contratista está obrigado ao cumprimento da normativa vixente en 

materia laboral e de seguridade social. Así mesmo, está obrigado ao cumprimento  

da Lei 31/1995, de 8 de novembro, sobre Prevención de Riscos Laborais, e do 

Regulamento dos Servizos de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 

17 de xaneiro. 

 

 

 

13.3. Obligación esenciais que poden ser causa de resolución do 

contrato.. 

 

Terán a condición de obligación esenciais de execución do contrato, as 

seguintes: 

 

-Realización dun informe fotográfico do lugar onde se realiza a actuación , 

tomadas antes, durante e despois da realización. 

-Colocación en lugar visible para o público dun panel ou cartel con 

información sobre a actuación dun tamaño mínimo A3, de material resistente ( 

ríxido ou semirrixído). O seu deseño deberá axustarse ao anexo IX  das bases 

reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva , de 

subvencións a entidades locais para actuacións de mellora de infraestruturas 

turísticas ( DOG núm 11 do 16 de xaneiro de 2019). 

-ASUNCIÓN DOS GASTOS DO CONTROL ARQUEOLÓXICO DOS MOVEMENTOS DE 

TERRA. IMPORTE MÁXIMO  968 EUROS. IVE engadido 

      -Con data límite de 14 de outubro de 2019 debe estar executado e presentado 

no concello a documentación acreditativa da execución total do proxecto. 

Esta última configurase como obriga contractual esencial cuxo incumprimento 

entenderase equivalente ao incumprimento total do contrato ao tratarse dunha 

actuación subvencionada cunha data límite de execución e presentación da 

documentación xustificativa ante a entidade concedente da subvención. 

 

 

13.4. Prazo de garantía 

 

O obxecto da prestación quedará suxeito a un prazo de garantía de UN ANO, 

a contar desde a data de recepción ou conformidade do traballo, prazo durante o 



cal a Administración poderá comprobar que o traballo realizado axústase ás 

prescricións establecidas para a súa execución e cumprimento e ao estipulado no 

presente Prego e no de Prescricións Técnicas. Transcorrido o prazo de garantía sen 

que se formularon reparos aos traballos executados, quedará extinguida a 

responsabilidade do contratista. 

No prazo de dez días a contar dende a recepción da notificación da 

adxudicación o contratista debe constituir unha garantía en forma de aval 

para responder das obrigas previstas no artigo 108 da Lei de contratos do 

sector público por importe de 1.855 euros 

Se durante o prazo de garantía acreditásese á existencia de vicios ou 

defectos nos traballos efectuados o órgano de contratación terá dereito a reclamar 

ao contratista a emenda dos mesmos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. Modificación,cesión e subcontratación 
 

Sen prexuízo dos supostos previstos na LCSP sobre sucesión na persona do 

contratista, cesión de contrato, revisión de prezos e prórroga do prazo de 

execución, este contrato poderá modificarse por razóns de interese público nos 

supostos e cos límites establecidos no artigo 203 LCSP. As modificacións así 

acordadas polo órgano de contratación serán obrigatorias para o contratista e 

deberán formalizarse conforme ao disposto no artigo 153 LCSP. 

 

Os dereitos e obligación dimanantes a este contrato poderán ser cedidos a 

un terceiro, sempre que as calidades técnicas ou persoais do cedente non sexan 

razón determinante da adxudicación do contrato e cúmpranse os requisitos 

establecidos no artigo 214 LCSP. 

 

O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do servizo . 

A subcontratación deberá axustarse, en todo caso, ao previsto nos artigos 215 e 

seguintes da LCSP. 

 

 

CLÁUSULA VIXÉSIMA. Réxime Xurídico do Contrato 
 

Este contrato ten carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación, 

efectos e extinción rexerase polo establecido neste Prego, e para o non previsto 

nel, será de aplicación a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 

Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 



2014, o Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve 

parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, e o 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas e estea vixente tras a 

entrada en vigor do Real Decreto 817/2009; supletoriamente aplicaranse as 

restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito 

privado. 

 

A Orde Xurisdiccional Contencioso-Administrativo será o competente para 

resolver as controversias que xurdan entre as partes no presente contrato de 

conformidade co disposto no artigo 27.1 Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 

Contratos do Sector Público. 

 

 

Ribadavia 12 de agosto de 2019. 

 

ALCALDE. D  César Manuel Fernández Gil 

 

 

ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

_________________________,NIF _________________ en representación 

da Entidade ___________________, con NIF núm. ___________, a efectos da súa 

participación na licitación de PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA 

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ROBLA DE RIBADAVIA  

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 

PRIMEIRO. Que se dispón a participar na contratación de  PROYECTO BÁSICO Y 

DE EJECUCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ROBLA 

DE RIBADAVIA. 

 

SEGUNDO. Que cumpre con todos os requisitos previos esixidos, en concreto: 

 

q Que posúe personalidade xurídica e, no seu caso, representación. 

 
q Que non está incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no 



artigo 71 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público 

e áchase ao corrente do cumprimento das súas obligación tributarias e coa 

Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes. 

 
q Que se somete á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera 

orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen 

xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional 

estranxeiro que puidese corresponder ao licitador. [Só en caso de empresas 

estranxeiras]. 

 
q Que a dirección de correo electrónico en que efectuar notificacións é 

___________________________________. 

TERCEIRO. Que se compromete a acreditar a posesión e validez dos 

documentos a que se fai referencia no apartado segundo desta declaración, no caso 

de que sexa proposto como adxudicatario do contrato ou en calquera momento en 

que sexa requirido para iso. 

 

E para que conste, asino a presente declaración. 

 

 
 
 
 
 
6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
 Non houbo.- 
E sendo as   trece      horas e trinta e cinco   minutos    da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a sesión, 
estendéndose a presente acta,  do cal, coma Secretario, certifico. 
 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
 
 

 
 
 
 
 


