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PROPOSTA

O 30 de novembro de 2010 o Pleno municipal adoptou o acordo de aprobar como forma de xestión do servizo  
público de saneamento a xestión indirecta por concesión, nos termos previstos no capítulo V do Regulamento de  
Servizos das Corporacións Locais. 

A continuación deu comezo a tramitación do expediente de contratación, coa redacción do proxecto de explotación, 
do prego de condicións técnicas e de cláusulas administrativas particulares. 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 04 de novembro de 2011 a Secretaria Xeral emite informe sobre o prego de cláusulas administrativas particulares  
que rexerán a contratación. O 07 de novembro a Intervención Municipal fiscaliza o expediente.

Vistos os antecedentes que constan no expediente e de acordo co disposto no artigo 94 LCSP

PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL, de acordo coa delegación de atribucións efectuada polo Pleno en 
sesión celebrada o 27 de xuño de 2011:

Primeiro.- Declarar, de acordo co artigo 96 LCSP, de tramitación urxente o expediente de contratación, con redución  
dos prazos ordinarios á metade. A necesidade de acelerar a adxudicación é debida á recente comunicación da 
próxima entrada en funcionamento da Depuradora de Bens,  o que obriga a este concello a poñer en marcha un  
novo sistema de control sobre o volume de verquidos enviados á depuradora, así como pola necesidade de facer 
coincidir a entrada en vigor do contrato co devengo da taxa establecida para o financiamento do servizo.

Segundo.- Aprobar o expediente para a contratación da  xestión do servizo de saneamento  de acordo co artigo 94 
LCSP. Aprobar  o proxecto de explotación e os  pregos de cláusulas  administrativas particulares e de cláusulas 
técnicas.

Terceiro.- Establecer como procedemento de adxudicación o procedemento aberto con multiplicidade de criterios de 
adxudicación, de acordo co establecido no artigo 122.2 do LCSP.

Cuarto.-  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 oficial de Galicia, no diario La Voz de Galicia e 
no perfil de contratante deste Concello.

Culleredo, 08 de novembro de 2011

O alcalde

Julio Sacristán de Diego
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