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Ref 1024 RBF/mcm 
 
Con data 25 de novembro de 2008, por acordo Plenario apróbase o proxecto de obra 
denominado “Construcción de beirarrúas, alumeado público e pluviais en Rúa Ombre”, 
redactado polo enxeñeiro de camiños, canles e portos D.Manrique Oscar Ross Faiella. 
O expediente para a contratación da devandita obra, cofinanciada entre o Concello de 
Culleredo e a Deputación Provincial de A Coruña, iníciase mediante orde da concelleira 
delegada de economía, facenda, réxime interior e seguridade. Polo seu importe, e porque 
neste caso a elección da oferta máis vantaxosa non se define só polo prezo máis baixo, o 
expediente tramitarase por procedemento aberto con multiplicidade de criterios de 
adxudicación, de conformidade co disposto nos artigos 122 e 134 LCSP. 
O 9 de marzo o Secretario Xeral emite informe sobre o prego de cláusulas administrativas 
particulares que rexerán a contratación. O 22 de marzo a Intervención Municipal fiscaliza o 
expediente, formulando as seguintes observacións:  

• falta acta de trazado de planta, que xa se incorporou ao expediente 
• falta dun estudio xeotécnico. Ao respecto incorpórase ao expediente un informe do 

técnico municipal no que pon de manifesto que “dadas as características da obra non 
é necesaria a súa redacción para a súa execución”, de conformidade co disposto no 
artigo 107.3 LCSP.  

 
Vistos os antecedentes que constan no expediente e de acordo co disposto no artigo 94 LCSP 
 
RESOLVO: 
 
Primeiro.- Aprobar o expediente para a contratación da  obra denominada “Construcción de 
beirarrúas, alumeado público e pluviais en Rúa Ombre”, de acordo co artigo 94 LCSP. Aprobar 
os pregos de cláusulas administrativas particulares e de cláusulas técnicas. 
 
Segundo.- Establecer como procedemento de adxudicación o procedemento aberto con 
multiplicidade de criterios de adxudicación, de acordo co establecido no artigo 122.2 do LCSP. 
 
Terceiro.- Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación, de acordo co disposto no 
artigo 94 LCSP,  e publicar anuncio de licitación no boletín oficial da provincia, no diario La Voz 
de Galicia e no perfil de contratante deste Concello. 
 
Cuarto.- Aprobar o gasto que ascende á cantidade de  219.520,11 euros, IVE incluído, 
(orzamento base: 189.241,47 €; IVE: 30.278,64 €) con cargo á partida 925-632 do Orzamento en 
vigor. (RC201000004262) 
 

Culleredo,  25 de marzo de 2010 
A proposta de  
O xefe de servizo de economía e 
facenda 
 
 
Roberto Babío Fernández 

Conforme coa proposta, elévase a resolución   
Culleredo,  
A concelleira delegada de economía, facenda, réxime 
interior e seguridade  
 
Alicia Ferreiro Varela 
(Resolución nº 1210/07 de data 2 de xullo de 2007; BOP nº176 , de 
1/8/2007) 

 
Dou fe,  
O Secretario Xeral 
 
 
Raul Martínez Martínez 

 
Intervenido, 
A Interventora Xeral 
 
 
Ana Mª Prieto Martinez 


