
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E P U T A C I Ó N   P R O V I N C I A L 

 

A   C O R U Ñ A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta da Xunta de Goberno 

celebrada o día 2 de xuño de 2017 
 



2 

 

 Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión ordinaria da Xunta de 
Goberno que terá lugar o venres, 2 de xuño de 2017, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 10/17, do 19 de maio. 
 
2.-Toma de coñecemento das comunicacións recibidas doutras deputacións e 
concellos. 
 
Asesoría Xurídica 
 
3.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso  PA 79/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo 
nº 2 dos da Coruña, interposto por José María Lomba Freiria  y otra CB, sobre 
tributos. 

 
4.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 dos da 
Coruña, do 05/05/2017, recaída no PO 307/2016, interposto por MARTINSA-
FADESA, sobre tributos. 

 
5.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da 
Coruña, do 15/05/2017, recaída no PA 335/2016, interposto por dona Lourdes Grela 
Liste, sobre tributos. 

 
6.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da 
Coruña, do 15/05/2017, recaída no PA 339/2016, interposto por don Jesús Pena 
Fandiño, sobre tributos. 

 
7.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no PA 148/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de 
Santiago de Compostela, interposto por Vistamar Galicia, SL, sobre derivación de 
responsabilidade en materia tributaria. 

 
8.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da 
Coruña, do 12/05/2017, recaída no PA 272/2016, interposto por dona María Lucía 
Mosquera Rodríguez, sobre responsabilidade patrimonial. 

 
9.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento do auto do Xulgado de Instrución nº 7 dos da Coruña, do 09/05/2017, 
recaído en dilixencias previas nº 271/2017, sobre danos causados a bens provinciais 
na DP 1707. 
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10.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia, do 11/05/2017, recaída no PO 4176/2015, interposto pola 
Asociación de Propietarios dos SUD 16 e 17, Agra dos Campos e Monte do Gozo, 
sobre o Plan parcial do Concello de Santiago de Compostela. 
 
11.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia, do 11/05/2017, recaída no PO 4192/2015, interposto por dona 
Mercedes Martínez Mallou, sobre o Plan parcial do SUD 16, Agra dos Campos, do 
Concello de Santiago de Compostela. 

 
12.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 dos da 
Coruña, do 09/05/2017, recaída no PA 2/2017, interposto por don Albino Vázquez 
Aldrey, sobre aboamento da paga extraordinaria de decembro de 2012. 

 
13.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Social nº 4 dos da Coruña, do 10/05/2017, 
recaída nos autos nº 1109/2016, seguidos a instancia de don José Antonio Corral 
Vilela, presidente do Comité de Empresa do Persoal Laboral, sobre conflito colectivo. 
 
FÓRA DA ORDE DO DÍA 
 
14.-Acordo sobre o informe solicitado polo Concello de Teo respecto da forma de 
prestación do servizo público de alumeado público e instalacións municipais 
 
 

ROGOS E PREGUNTAS 
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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO, celebrada o día o dous de xuño de dous mil 
dezasete. 

 
Na sala de comisións do pazo provincial, sendo o día dous de xuño de dous 

mil dezasete, reuniuse a Xunta de Goberno da Deputación provincial para celebrar a 
sesión ordinaria. 

 
CONCORRENTES 

 
PRESIDE O ILMO. SR.: 
 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 
  
 ASISTEN OS/AS SRES./AS DEPUTADOS/AS SEGUINTES: 

 
DONA MARÍA ÁNXELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUÍÑO ESPASANDÍN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
DONA Mª GORETTI SANMARTIN REI 
DON XESÚS SOTO VIVERO 
 

 
  

Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, secretario xeral da 
Corporación, e están presentes o interventor adxunto, don Juan Bautista Suárez 
Ramos, e a xefa da Sección de Información e Actas, dona Mª Cristina Couto Palla. 

 
Aberto o acto ás doce horas e trinta e un minutos, o Sr. Secretario  le os 

asuntos incluídos na orde do día, verbo dos cales, por unanimidade, adoptáronse os 
acordos seguintes: 
 
1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 10/17, DO 19 DE 
MAIO. 
 
 Apróbase por unanimidade a acta da sesión anterior, número 10/17, do 19 de 
maio.  
 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS COMUNICACIÓNS RECIBIDAS DOUTRAS 
DEPUTACIÓNS E CONCELLOS. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento das comunicacións recibidas do 
Concello de Teo, do Concello de Outes e do Concello de Cambre. 
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3.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO  PA 79/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
JOSÉ MARÍA LOMBA FREIRIA  Y OTRA CB, SOBRE TRIBUTOS. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

15293, do 11.05.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte demandada, no recurso con procedemento abreviado 79/2017, 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 dos da Coruña, interposto por José 
María Lomba Freiria  y otra CB, sobre tributos, encomendándolle a representación e 
defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
4.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 3 DOS DA CORUÑA, DO 05/05/2017, RECAÍDA NO PO 
307/2016, INTERPOSTO POR MARTINSA-FADESA, SOBRE TRIBUTOS. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

15295, do 11.05.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 dos da Coruña, do 05.05.2017, 
recaída no procedemento ordinario 307/2016, interposto por MARTINSA-FADESA, 
sobre tributos. 

 
5.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1 DOS DA CORUÑA, DO 15/05/2017, RECAÍDA NO PA 
335/2016, INTERPOSTO POR DONA LOURDES GRELA LISTE, SOBRE 
TRIBUTOS. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

15786, do 18.05.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da Coruña, do 15.05.2017, 
recaída no procedemento abreviado 335/2016, interposto por dona Lourdes Grela 
Liste, sobre tributos. 

 
6.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1 DOS DA CORUÑA, DO 15/05/2017, RECAÍDA NO PA 
339/2016, INTERPOSTO POR DON JESÚS PENA FANDIÑO, SOBRE TRIBUTOS. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

15782, do 18.05.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da Coruña, do 15.05.2017, 
recaída no procedemento abreviado 339/2016, interposto por don Jesús Pena 
Fandiño, sobre tributos. 

 
7.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PA 148/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
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INTERPOSTO POR VISTAMAR GALICIA, SL, SOBRE DERIVACIÓN DE 
RESPONSABILIDADE EN MATERIA TRIBUTARIA. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

15780, do 18.05.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte demandada, no procedemento abreviado 148/2017, do 
Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Santiago de Compostela, interposto 
por Vistamar Galicia, SL, sobre derivación de responsabilidade en materia tributaria, 
encomendándolle a representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
8.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1 DOS DA CORUÑA, DO 12/05/2017, RECAÍDA NO PA 
272/2016, INTERPOSTO POR DONA MARÍA LUCÍA MOSQUERA RODRÍGUEZ, 
SOBRE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

15784, do 18.05.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da Coruña, do 12.05.2017, 
recaída no procedemento abreviado 272/2016, interposto por dona María Lucía 
Mosquera Rodríguez, sobre responsabilidade patrimonial. 

 
9.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DO AUTO DO XULGADO DE INSTRUCIÓN Nº 7 
DOS DA CORUÑA, DO 09/05/2017, RECAÍDO EN DILIXENCIAS PREVIAS Nº 
271/2017, SOBRE DANOS CAUSADOS A BENS PROVINCIAIS NA DP 1707. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

15783, do 18.05.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento do auto do 
Xulgado de Instrución nº 7 dos da Coruña, do 09.05.2017, recaído en dilixencias 
previas nº 271/2017, sobre danos causados a bens provinciais na DP 1707. 

 
10.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DA SALA DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA, DO 
11/05/2017, RECAÍDA NO PO 4176/2015, INTERPOSTO POLA ASOCIACIÓN DE 
PROPIETARIOS DOS SUD 16 E 17, AGRA DOS CAMPOS E MONTE DO GOZO, 
SOBRE O PLAN PARCIAL DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
15781, do 18.05.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 
11/05/2017, recaída no procedemento ordinario 4176/2015, interposto pola Asociación 
de Propietarios dos SUD 16 e 17, Agra dos Campos e Monte do Gozo, sobre o Plan 
parcial do Concello de Santiago de Compostela. 
 
11.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DA SALA DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA, DO 
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11/05/2017, RECAÍDA NO PO 4192/2015, INTERPOSTO POR DONA MERCEDES 
MARTÍNEZ MALLOU, SOBRE O PLAN PARCIAL DO SUD 16, AGRA DOS 
CAMPOS, DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

15778, do 18.05.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 
11.05.2017, recaída no procedemento ordinario 4192/2015, interposto por dona 
Mercedes Martínez Mallou, sobre o Plan parcial do SUD 16, Agra dos Campos, do 
Concello de Santiago de Compostela. 

 
12.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 2 DOS DA CORUÑA, DO 09/05/2017, RECAÍDA NO PA 
2/2017, INTERPOSTO POR DON ALBINO VÁZQUEZ ALDREY, SOBRE 
ABOAMENTO DA PAGA EXTRAORDINARIA DE DECEMBRO DE 2012. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

15779, do 18.05.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 dos da Coruña, do 09.05.2017, 
recaída no procedemento abreviado 2/2017, interposto por don Albino Vázquez 
Aldrey, sobre aboamento da paga extraordinaria de decembro de 2012. 

 
13.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO SOCIAL Nº 4 
DOS DA CORUÑA, DO 10/05/2017, RECAÍDA NOS AUTOS Nº 1109/2016, 
SEGUIDOS A INSTANCIA DE DON JOSÉ ANTONIO CORRAL VILELA, 
PRESIDENTE DO COMITÉ DE EMPRESA DO PERSOAL LABORAL, SOBRE 
CONFLITO COLECTIVO. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

15785, do 18.05.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Social nº 4 dos da Coruña, do 10.05.2017, recaída nos autos 
nº 1109/2016, seguidos a instancia de don José Antonio Corral Vilela, presidente do 
Comité de Empresa do Persoal Laboral, sobre conflito colectivo. 

 
FÓRA DA ORDE DO DÍA 
 
Por proposta da Presidencia, a Xunta de Goberno, tras a declaración por unanimidade 
da urxencia, acorda incluír fóra da orde do día os seguintes asuntos: 
 
14.-ACORDO SOBRE O INFORME SOLICITADO POLO CONCELLO DE TEO 
RESPECTO DA FORMA DE PRESTACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE 
ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 

I. ANTECEDENTES: 
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PRIMEIRO. Ao abeiro das atribucións de coordinación dos servizos municipais,  
competencia que  lle confire ás deputacións provinciais o artigo 26.2 da Lei de bases 
de réxime local, modificada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e 
sustentabilidade da administración local, do 9 de maio de 2016 (rexistro de entrada da 
Deputación 20.892, do 12 de maio de 2016) e, máis recentemente, do 4 de maio de 
2017 (Rexistro de entrada da Deputación nº 19.733, do 10 de maio de 2017), o 
alcalde-presidente do Concello de Teo achega unha certificación do acordo plenario 
polo que a Corporación manifesta a vontade de asumir a xestión directa do servizo de 
conservación e mantemento do alumeado público e instalacións municipais, 
continuando cos estudos e procedementos necesarios. De igual maneira, ratifícase o 
decreto da Alcaldía do 20 de abril de 2017, polo que se resolve prorrogar  
transitoriamente o contrato de mantemento deste servizo, ata que o concello poida 
asumilo con medios propios e, en todo caso, ata o día 24 de abril de 2018.  
 
En virtude do dito acordo, solicítase a conformidade da Deputación para a incoación 
do expediente que teña por obxecto a determinación da forma de xestión do 
devandito servizo. 
 
 
SEGUNDO. Analizada a documentación remitida, así como a solicitada e achegada 
mediante correo electrónico da Secretaria xeral do Concello, o interventor vén de 
emitir un informe, que logo foi conformado, tanto polo secretario como polo interventor 
xerais, no que se analiza o contido e alcance do artigo 26.2 da Lei 7/85, de bases de 
réxime local (segundo redacción dada pola Lei 27/2013), logo de que o Tribunal 
Constitucional declarase a inconstitucionalidade e, xa que logo, nulidade de dous 
apartados do dito precepto (sentenza  111/2016, do 9 de xuño, publicada no BOE 
número 170, do 15 de xullo de 2016). Á parte de que xa non se precisa autorización  
administrativa do Ministerio de Facenda e Función Pública, a doutrina establecida 
polo alto tribunal establece que a coordinación dos servizos municipais básicos que 
poidan ofrecer as deputacións ten que ser plenamente respectuosa coa autonomía 
municipal, constitucionalmente garantida, polo que tampouco se require conformidade 
da Deputación a forma de xestión do servizo de cada concello.  
 
TERCEIRO. Por outra banda, tal como se apunta no informe do Interventor adxunto, a 
Deputación non ten neste momento a posibilidade de asumir a prestación directa 
dalgún dos servizos aos que se refire o artigo 26.2 da Lei 7//85, ao carecer dos 
medios persoais necesarios, polo que habería que contratar externamente as 
prestacións que se han realizar. Por iso, no marco dun absoluto respecto á autonomía 
municipal, configurouse o Plan de obras e servizos que se aproba anualmente como 
un instrumento financeiro de grande versatilidade, permitíndose que os concellos da 
provincia poidan utilizar os fondos que se lles atribúen con parámetros obxectivos 
para completar o financiamento dos seus servizos básicos. Deste xeito, a Deputación 
pretende garantir a prestación efectiva destes servizos en todo o territorio provincial. 
 
CUARTO. De igual modo, para aqueles concellos que pretendan acollerse a fórmulas 
agrupadas para a prestación dalgún dos servizos municipais básicos, tense aprobado 
o convenio marco das chamadas “comunidades intermunicipais de servizos públicos”, 
instrumento de carácter convencional que permite colaborar aos concellos sen custe 
administrativo adicional, pois a súa esencia é pór medios en común sen crear unha 
nova personalidade xurídica. 
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QUINTO. En calquera caso, dado que o concello solicitou o informe, tanto pola propia 
natureza do servizo de alumeado público, de cuxa prestación non se pode esixir unha 
taxa aos beneficiarios, como pola súa propia configuración no Concello de Teo, ao 
abranguer tamén o mantemento das instalacións eléctricas dos edificios e outros 
elementos dos servizos municipais, parece que non resulta posible a súa xestión 
indirecta, pois non se aprecia un risco de demanda que se lle poida trasladar a un 
xestor privado mediante o outorgamento dun contrato de concesión de servizos. Xa 
que logo, resulta plenamente axeitado ao caso a prestación directa do servizo polo 
propio concello, ben sexa con medios propios, ben sexa mediante o outorgamento de 
contratos de servizos para o mantemento e conservación de todos os elementos 
materiais e instalacións. 
En virtude do exposto, previa a deliberación correspondente, preséntase á Xunta de 
Goberno local a seguinte 
 
PROPOSTA DE ACORDO: 
 
PRIMEIRO. Aprobar integramente as conclusións emitidas no informe do interventor 
adxunto do 30 de maio de 2017, conformado polos secretario e interventor xerais,  
con respecto á forma de  prestación do servizo de alumeado público e instalacións 
municipais do Concello de Teo. 
 
SEGUNDO. Notificar o presente acordo ao concello interesado, achegándolle, así 
mesmo, un exemplar do informe emitido. 
 
 

INFORME SOBRE A PROPOSTA PARA A XESTIÓN DIRECTA DO SERVIZO DE 
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO  ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS 
MUNICIPAIS.  
INTERESADO: CONCELLO DE TEO 

 
 
Ao abeiro das funcións de coordinación dos servizos básicos municipais que se lle 
atribúen á Deputación provincial no artigo 26.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, segundo 
redacción dada pola Lei 27/2013, de reforma e sustentabilidade da administración 
local, requiríuselle ao funcionario asinante que emitise informe sobre o asunto 
indicado no encabezamento, cometido que se realiza coa conformidade expresa do 
secretario e interventor xerais desta Deputación, consonte cos seguintes apartados. 
 

I. ANTECEDENTES. 
 

 Oficio remitido polo Concello de Teo o 9 de maio de 2016 (Rexistro de 
entrada da Deputación 20.892, do 12 de maio de 2016), co que se 
achega unha certificación do acordo plenario adoptado na sesión 
ordinaria que tivo lugar o 28 de abril de 2016 (punto 9 da orde do día), 
no que se manifesta a vontade do Concello de Teo de asumir a xestión 
directa do servizo de conservación e mantemento do alumeado público 
e instalación municipais, solicitando a conformidade da Deputación 
para a incoación do expediente que teña por obxecto a determinación 
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da forma de xestión do servizo de acordo co establecido no artigo 26.2 
da LRBRL. 
 

 Novo oficio do Concello de Teo do 4 de maio de 2017 (Rexistro de 
entrada da Deputación nº 19.733, do 10 de maio de 2017), co que se 
achega unha certificación do acordo adoptado polo Pleno da 
Corporación, na sesión ordinaria do 26 de abril de 2017, polo que o 
Pleno da Corporación reitera a vontade de asumir a xestión directa do 
servizo de conservación e mantemento do alumeado público e 
instalacións municipais, continuando cos estudos e procedementos 
necesarios. Igualmente, ratifícase o decreto da Alcaldía do 20 de abril 
de 2017, polo que se resolve prorrogar  transitoriamente o contrato de 
mantemento deste servizo, ata que o Concello poida asumilo con 
medios propios e, en todo caso, ata o día 24 de abril de 2018. Unha 
vez máis solicítase a conformidade da Deputación para a incoación do 
expediente que teña por obxecto a determinación da forma de xestión 
do devandito servizo. 

 
 

 Copia do expediente de contratación do servizo de alumeado público e 
instalación municipais (prego de cláusulas administrativas particulares, 
prescricións técnicas, acordos da mesa de contratación, acordo 
plenario que acepta a proposta da mesa de contratación e require á 
empresa con maior puntuación, resolución da adxudicación do 
contrato, formalización, acordo de inadmisión dun recurso especial en 
materia de contratación). Esta documentación foi achegada mediante 
correo electrónico remitido pola secretaria xeral do Concello, Dona 
Virginia Fraga Díaz ao interventor adxunto, Don Juan Bautista Suárez 
Ramos, o día 26 de maio de 2017, ás 13.53 horas. 

 
 

II. LEXISLACIÓN APLICÁBEL. 
 

 Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local (LRBRL), 
modificada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e 
sustentabilidade da administración local (en adiante LRSAL). 

 

 Texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, 
aprobado por Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro (en 
adiante, TRLCSP). 

 

 Directivas 2014/23/UE, relativa á adxudicación de contratos de 
concesión e Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública. 

 

 Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por 
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo (TRLRFL). 

 

 Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e 
sustentabilidade financeira (LOEOSF). 
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 Regulamento de servizos das corporacións locais, aprobado por 
Decreto do 17 de xuño de 1955 (RSCL). 

 
 
 

III. CONSIDERACIÓNS. 
 
PRIMEIRA.- Cuestión preliminar: as novas competencias provinciais en materia 
de coordinación dos servizos públicos municipais: a necesaria conformidade 
dos concellos destinatarios. 
 
Antes de entrar propiamente a analizar o acordo no que o Concello de Teo solicita un 
informe respecto da proposta de xestionar directamente o servizo de conservación e 
mantemento do alumado público e instalacións municipais,  cómpre facer unha 
análise previa das novas competencias da Deputación nesta materia.  
 
A nova redacción do artigo 26.2 da Lei 7/85, dada pola Lei 27/2013, outórgalle ás 
deputacións provinciais a coordinación de, entre outros, do servizo de alumeado 
público. Este precepto foi, sen dúbida ningunha, un dos que xerou maior controversia 
na derradeira reforma do réxime local, ao ser un dos fundadamente cuestionados 
perante o Tribunal Constitucional –en canto podía afectar á autonomía municipal- nos 
recursos de inconstitucionalidade interpostos, entre outros órganos, polo Consello de 
Goberno da Xunta de Andalucía (Recurso nº 1959/2014). Sobre este recurso, o 
Tribunal Constitucional ditou a Sentenza 111/2016, do 9 de xuño (BOE número 170, 
do 15 de xullo de 2016), pola que declararon inconstitucionais e, xa que logo, nulos, 
os seguintes incisos do dito artigo: 
 

 “Ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas” 
 

 “Para reducir os custos efectivos dos servizos o mencionado Ministerio 
decidirá sobre a proposta formulada que deberá contar co informe preceptivo 
da Comunidade Autónoma se é a Administración quen exerce a tutela 
financeira”. 

 
 
Na explicación desta decisión, nos fundamentos xurídicos da sentenza comentada 
considérase, en primeiro lugar, que o lexislador está a chamar “coordinación” ao que 
en doutrina constitucional considera “colaboración”, “cooperación” ou, todo máis, 
“coordinación voluntaria”. Efectivamente, parece que coordinar pode implicar  certo 
poder de dirección, potestade que podería afectar ao principio de autonomía local. Por 
iso, o alto tribunal remarca o apartado “de conformidade con los municipios 
afectados”, apelando deste xeito a voluntariedade. Xa que logo, o criterio 
determinante para que poida utilizarse calquera das fórmulas de xestión ás que fai 
referencia este precepto é a súa aceptación por cada concello, de xeito que así non 
se aprecie risco ningún para a súa autonomía constitucionalmente garantida. 
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Aclarada pois a aplicación deste precepto á luz da interpretación constitucional, 
cómpre explicar que o precepto establece dúas fórmulas coa loable finalidade de 
reducir os custos dos servizos básicos municipais, consistente, a primeira, na 
prestación directa do servizo pola Deputación, namentres que a segunda suporía a 
implementación de fórmulas de xestión compartida a través de consorcios, 
mancomunidades ou outras posibles. En calquera caso, a eventual oferta de calquera 
delas por parte da Deputación  non é para nada vinculante para os concellos 
destinatarios. 
 
Por iso, coa interpretación exposta,  deixa de ter sentido o parágrafo segundo, no que 
se imporía ao concello afectado a obriga de xustificar un custe efectivo menor que o 
resultante da fórmula proposta pola Deputación, para o caso de que manifestase a 
vontade de seguir prestando directamente o servizo e liberarse da fórmula proposta. 
Pois, como manifesta o Tribunal Constitucional, só pode tratarse dunha perda de 
autonomía consentida polo propio concello afectado, sen que teña que realizarse 
unha necesaria supervisión ou autorización por parte da Deputación. 
 
En definitiva, logo da referida sentenza do Tribunal Constitucional, queda claro que os 
concellos poden seguir prestando os servizos públicos aos que refire o artigo 26.2 da 
LBRL na redacción dada pola LRSAL, sen que sexa necesaria conformidade ou 
autorización ningunha das deputacións provinciais. 
 
Aínda non sendo precisa, polo tanto, autorización ou conformidade ningunha desta 
Deputación,  dado que o Concello de Teo solicita un informe ao respecto do servizo 
de alumeado público e instalación municipais, considérase conveniente facer algunha 
reflexión ao respecto das distintas posibilidades legais para a súa prestación nas 
seguintes consideracións. 
 
 
SEGUNDA.- A prestación directa pola Deputación dos servizos que debería 
coordinar: en particular, o servizo de alumado público. 
  
En primeiro lugar, a posibilidade de que se fixera a prestación directa do servizo de 
alumeado público por parte desta  Deputación, suporía levar a cabo de inmediato 
unha completa reorganización, determinándose á área ou servizo que debería dirixir, 
xestionar ou, no seu caso, controlar, os servizos públicos municipais sobre os que os 
plenos dos concellos respectivos decidisen a integración ou prestación provincial. 
Porque a prestación pola Deputación tería que facerse por unha das formas 
establecidas no artigo 85.2 A), coa nova redacción dada pola LRSAL (xestión pola 
propia entidade, organismo autónomo local, entidade pública empresarial ou 
sociedade mercantil de titularidade pública). 
 
Para levar a cabo esta xestión directa  dalgún dos servizos a coordinar, só podería 
facerse de inmediato mediante o outorgamento de contratos de servizos, de xeito que 
as prestacións materiais fosen realizadas por empresas especializadas, ante a 
carencia evidente de medios persoais e materiais propios. 
  
Namentres isto non se produza, no caso de que resulte conveniente e se tome unha 
decisión ao respecto, desde logo que non se pode acudir á xestión deste servizo pola 



13 

 

propia Deputación, ben sexa directamente con persoal propio, ben sexa mediante o 
outorgamento dun contrato de servizos.  
 
Neste eido o que si está a facer a Deputación da Coruña, consonte co previsto no 
artigo 36.2 a LRBRL, de xeito obxectivo e regulado, é a aprobación anual dun Plan de 
obras e servizos, no que se permite que cada concello poida destinar os fondos que 
lle corresponden á finalidade que considere máis axeitada (con certa limitación, para 
os concellos que teñan débedas con provedores), mesmo destinando a totalidade dos 
fondos ao financiamento dos servizos básicos municipais, a prol de garantir a súa 
prestación efectiva en todo o territorio provincial. 
 
 
TERCEIRA.- As fórmulas de xestión compartida a través de consorcios, 
mancomunidades ou outras fórmulas. 
 
En segundo lugar, dentro da primeira opción do coordinación dos servizos 
enumerados no artigo 26.2 (entre eles, o servizo de alumeado), cabe a posibilidade 
de que a Deputación propoña a xestión do servizo en varios concellos mediante 
fórmulas asociativas como consorcios, mancomunidades ou outras posibles.  
 
Para esta segunda posibilidade dentro da primeira opción, tamén se fai necesaria a 
previa constitución deste ente asociativo, determinando os concellos que se 
integrarían e os servizos que se han prestar conxuntamente, polo que non resulta 
unha fórmula doada de artellar e por en funcionamento en breve prazo. 
 
Agora ben, coa loable  finalidade de reducir custos e xerar economías de escala, a 
Deputación da Coruña impulsou a constitución das que se chaman “Comunidades 
intermunicipais de servizos públicos”, mediante a aprobación dun convenio marco 
para a súa regulación (acordo adoptado polo Pleno da Corporación, na sesión que 
tivo lugar o día 27 de abril de 2012). Tal como consta no expediente tramitado para o 
efecto o no texto do acordo, establecéronse as bases para crear  fórmulas asociativa 
sen personalidade xurídica entre concellos limítrofes, co ánimo de que sen aumentar 
custos xerais e especialmente de índole administrativa, se puidesen prestar de forma 
conxunta determinados servizos públicos, xerando así a conseguinte redución de 
custos fixos.  
 
Ao abeiro da regulación desta nova figura asociativa, debería valorarse a posibilidade 
de que o Concello de Teo, para a prestación dun servizo tan básico como o do 
alumeado público, poderíase agrupar con algún ou algúns dos concellos limítrofes, 
tratando deste xeito de repartir mellor determinados gastos fixos e xerar economías 
de escala.  
 
Ao fío desta formulación, debe invocarse de novo a interpretación teleolóxica da 
reforma local e volver a citar o Preámbulo da LRSAL, onde se expresa que unha das 
medidas adoptadas pola lei é a de reforzar o papel das deputacións provinciais, polo 
seu carácter de administracións supramunicipais que exercen as súas competencias 
nun ámbito territorial no que se posibilitan solución máis uniformes e planificadas  
para a prestación de servizos públicos básicos, podendo superarse por esta vía o 
chamado minifundismo municipal, sen prexuízo de manter e respectar a autonomía e 
identidade propia de cada concello. 
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Se este propósito de reforzamento no ámbito de coordinación dos servizos municipais 
se concretou xa no ámbito da contratación  coa competencia de contratación 
centralizada nos municipios de menos de 20.000 habitantes (artigo 36.1 g), cómpre 
salientar que esta Deputación debería adaptarse xa a estas novas competencias 
e formularse a posibilidade de ofrecerlle a meirande parte dos concellos da 
provincia a posibilidade non só de delegar a contratación –tal como xa está 
regulado actualmente a través da Mesa de contratación desta entidade-, senón a 
prestación efectiva dos servizos que se han coordinar, xerándose seguramente  
economías de escala no reparto de custos fixos e xerais ou indirectos, cunha maior 
eficiencia na aplicación dos fondos públicos. 
 
 
CUARTA.-  A prestación do servizo municipal de alumado público polo Concello 
de Teo: a dificultade de que na súa prestación se produza  “risco de demanda 
ou subministración” e a imposibilidade de explotación económica. 
 
Nos acordos adoptados polo Pleno da Corporación do Concello de Teo aos que se fai 
referencia nos antecedentes, noméase o servizo de alumado público coma “Servizo 
de conservación e mantemento do alumeado público e instalacións municipais”. Logo 
da lectura do prego de prescricións técnicas do contrato, enténdese que con esta 
longa expresión estase a facer referencia ao conxunto de instalación técnicas que 
integran a rede de alumeado público (luminarias, lámpadas, redes cadros de 
automatización, etc), así coma as instalación eléctricas dos inmobles e servizos 
municipais, non abranguendo  instalacións nas que se poida xerar ou distribuír 
enerxía eléctrica, a non ser aquelas que poida haber para o autoconsumo, polo que 
non se aprecia exercicio de actividade económica ningunha, senón só a necesidade 
de mantemento, conservación e, no seu caso, reposición destas instalacións. 
A xestión e mantemento deste  servizo municipal de alumeado público, no marco 
exposto anteriormente, seguramente terá o núcleo fundamental ou, cando menos, a 
meirande parte de consumo e do custo económico, referido ás instalacións  de 
alumeado público no exterior, fundamentalmente en todo o solo que estea clasificado 
como urbano na ordenación urbanística municipal.  
 
Na delimitación anterior, a provisión deste servizo correspóndese coas notas dos 
chamados “bens públicos puros” na teoría da Facenda Pública, ao ser predicable 
deste estas dúas características: a non exclusión, pois unha vez producido non se 
pode impedir que alguén o consuma, e a non rivalidade, posto que o feito de que 
unha persoa o goce ou consuma non impide que outra poida consumilo igualmente. 
Esta é a razón pola que pola prestación deste servizo non se pode impor unha taxa, 
baseada no principio de beneficio, e ten que financiarse cos impostos e cos recursos 
xerais municipais (véxase, para tal efecto, o disposto no artigo 21 TRLRFL). 
 
Non sendo financiable mediante contraprestacións e tampouco divisible en consumos 
ou utilizacións unitarias ou individuais, dificilmente se pode trasladar a un xestor 
privado o risco de demanda, xa que non hai propiamente solicitudes individuais para a 
provisión deste servizo, senón unha planificación municipal das súas modificacións ou 
melloras e unha actividade continua de mantemento. E para levar a cabo estas 
accións, o Concello pode utilizar os seus propios medios persoais e materiais ou ben 
contratar con empresas externas que se poden facer cargo das correspondentes 
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prestacións, ben sexa percibindo coma contraprestación un tanto alzado, ben sexa 
percibindo un  prezo unitario referenciado a cada luminaria ou calquera valor unitario 
similar. 
 
De acordo con esta natureza material da prestación e importes económicos das 
contraprestacións, os contratos que se poidan outorgar para as actividades de 
mantemento non poden ter a natureza xurídica de contratos de concesión de servizos 
públicos (concesións de servizos, na nova terminoloxía e delimitación conceptual da 
Directiva 24/2014 CEE), senón máis ben de contratos de servizos. Xa que logo, non 
hai lugar para a xestión indirecta do servizo público mediante contrato de concesión, 
senón que ou ben hai xestión directa pura e simple, con medios persoais e materiais 
propios, ou xestión directa externalizada, cando ante a insuficiencia de tales medios, o 
Concello decide a súa provisión externa. 
 
Polo que respecta á prestación directa deste servizo con medios persoais propios, 
cómpre advertir das limitacións que veñen establecendo as derradeiras leis de 
orzamentos xerais do Estado no tocante á contratación de novo persoal por parte das 
entidades locais. Ben é certo que no momento presente non hai polo de agora unha 
Lei de orzamentos para o ano en curso, pero o proxecto de Lei que se tramita nestes 
días no Congreso dos Deputados establece con carácter xeral unha taxa de 
reposición máxima do 50 por 100, non estando o servizo público de alumado entre os 
enumerados para permitir unha taxa de resposición de ata o 100 por 100 (artigo 19.1). 
 
 
E se fose necesaria a contratación de persoal laboral temporal ou funcionarios 
interinos, o apartado 2 do precepto que se está a comentar  dispón literalmente: 
 
“Dous. Non se poderá proceder á contratación de persoal temporal, así como ao 
nomeamento de persoal estatutario temporal e de funcionarios interinos 
excepto en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e 
inaprazables que se restrinxirán aos sectores, funcións e categorías 
profesionais que se consideren prioritarios ou que afecten ao funcionamento 
dos servizos públicos esenciais. A duración do contrato ou do nomeamento non 
poderá ser superior a tres anos, sen que poidan encadearse sucesivos 
contratos ou nomeamentos coa mesma persoa por un período superior a tres 
anos, circunstancia esta que haberá de quedar debidamente reflectida no 
contrato ou nomeamento.” 
 
Así mesmo, sendo o servizo público de alumeado de carácter básico e, xa que logo, 
que debe ser prestado indefinidamente no tempo, non se atinxe cal podería ser a 
modalidade de contrato temporal que puidese aplicarse para cubrir un servizo 
necesario e permanente no tempo.  
 
En virtude dos razoamentos expostos,  no caso de que se manteña definitivamente a 
decisión de xestionar directamente o servizo, unha vez que esta sexa aprobada polo 
Pleno da Corporación, carecendo o concello de persoal axeitado para a realización 
das tarefas e cometidos propios do servizo,  poderían contratarse as prestacións 
técnicas necesarias para o axeitado funcionamento das instalacións e o seu 
mantemento a través dun contrato de servizos, definíndose con precisión tanto as 
tarefas que se han realizar como o prezo fixado para cada unha delas. 
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IV. CONCLUSIÓNS. 

 
Logo dos antecedentes, lexislación aplicábel e consideracións expostas 
anteriormente, emítense as seguintes CONCLUSIÓNS: 
 
PRIMEIRA.- A interpretación realizada polo Tribunal Constitucional do artigo 26.2 da 
LRSAL, así como a declaración de inconstitucionalidade a anulación de dous dos 
seus incisos, delimita o alcance  da acción de coordinación que debe exercer a 
Deputación provincial sobre os servizos públicos municipais citados no devandito 
artigo, caracterizándose a referida acción pola voluntariedade, isto é, a conformidade 
municipal, sen que se faga necesaria autorización ningunha da Deputación sobre a 
decisión municipal que pretende adoptarse. 
 
 
SEGUNDA.- Da  redacción do precepto  e da súa interpretación finalista (a redacción 
de custos na prestación de servizos obrigatorios e a busca dunha maior eficiencia) 
parece deducirse que a Deputación debería artellar fórmulas para coordinar a 
prestación destes servizos básicos (entre os que está o alumeado público), e coma 
primeira opción debería posibilitar a súa prestación pola propia Deputación ou 
mediante fórmulas de agrupación, sempre que conten coa conformidade dos 
municipios afectados; non obstante, de momento para levar a cabo esta coordinación 
a Deputación está aprobando un Plan anual de obras e servizos, no que se pretende 
posibilitar a obtención de financiamento axeitado para a súa prestación efectiva por 
todos os concellos da provincia. 
 
TERCEIRA.- Perante o caso concreto do servizo municipal de alumeado público e 
instalación municipais do Concello de Teo, esta Deputación, no momento actual, non 
ten a organización axeitada para que puidese ofertar aos concellos  de menos de 
20.000 habitantes a prestación do servizo directamente, ben sexa con medios 
propios, ben sexa mediante o outorgamento dun contrato de servizos.  
 
CUARTA.- Xa desde o ano 2012 esta Deputación vén promovendo a prestación 
agrupada de servizos públicos mediante a creación das chamadas Comunidades 
Intermunicipais de servizos públicos. Tendo en conta o modelo de convenio marco 
para a creación destas agrupacións sen personalidade xurídica propia, o Concello de 
Teo debería valorar a posibilidade de asociarse  con un ou varios concellos limítrofes 
para a prestación deste servizo de alumeado e instalación técnicas municipais. 
 
QUINTA.- Dado que o alumeado público é un dos chamados “bens públicos puros” 
pola teoría da Facenda Pública e non sendo un servizo con prestacións 
individualizadas a prol dos usuarios, resulta dificilmente viable a súa xestión indirecta 
mediante unha concesión de servizos, dado que non se aprecia que risco de 
demanda ou subministración se pode trasladar a un xestor privado. Xa que logo, a 
única opción posible algunha das modalidades de xestión directa das enumeradas no 
artigo 85.2 A) da LRBRL, ben sexa con medios persoais e materiais propios, 
respectando en todo caso as limitacións para a contratación de novo persoal 
recollidas no Proxecto de Lei de presupostos xerais do Estado para o ano 2017,  ben 
a través de contratos de servizos con empresas coa solvencia técnica correspondente 
a este tipo de prestacións.   
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O presente informe emítese na data indicada e, sen prexuízo doutros informes que se 
poidan solicitar -posto que nin a Secretaría Xeral nin a Intervención teñen atribuídas 
as funcións de estudo ou proposta no tocante á competencia de coordinación dos 
servizos públicos municipais - elévase a Presidencia da Deputación para que, logo da 
súa toma en consideración, se remita no seu caso ao Concello de Teo, co fin de darlle 
cumprida resposta ao solicitado. 
 
 
 
 
 

Ao non haber máis asuntos que tratar remata a sesión, sendo as doce horas e 
corenta e sete minutos, redáctase a acta e autorízase a súa transcrición, que asino co 
Sr. presidente, de todo o cal, eu, o secretario, dou fe. 
 


