EXPEDIENTE M11/2017 DE MODIFICACIÓN DO ANEXO
DE INVESTIMENTOS DO ORZAMENTO DE 2017

Asunto: Expediente Mll/2017 de modificación do Anexo de Investimentos do Orzamento
2017.

Destino: Xunta de Gobernó Local e no seucaso Pleno da Corporación.

Sométese a informe desta Intervención Xeral o expediente de referencia. Examinado o mesmo
emítese o seguinte
INFORME.

Proponse modificar o anexo de investimentos no referente ó Proxecto denominado
"Execución no Estadio de Riazor dun novo proxecto de rehabilitación da estrutura e cuberías

de maratón e pavillón e construcción de novas estruturas e cuberías para preferencia e
tribuna."

LA modificación propon un novo reaxuste de anualidades orzamentarias do xa aprobado no seu
moraelíto derivado, por un lado, da reducción dos prazos por parte do licitador cuxa proposta

ylitéadxudicación xa fixo a Mesa de Contratación e, polo outro, da necesidade da tramitación
anticipada do expediente de contratación da dirección de obra e da coordinación de
seguridade e saúde.

o caso da dirección de obra e da coordinación esa obriga é indiscutible xa que para a súa

amitación anticipada a Base de Execución n^ 5, III, esixe "que se adoptase acordó plenario do
e se deduza a obriga de incluir o crédito no orzamento doexercicio seguinte".
caso da adxudicación da elaboración do proxecto de obra e da execución da obra, na nosa

inión, só existe unha verdadeira adxudicación e compromiso de gasto no referente á
elaboración do proxecto pero non ó correspondente a obra. Segundo o Informe da Junta

Superior de Contratación Valenciana no seu informe 5/2012, en relación á tramitación
conxunta de proxecto e obra, "estamos ante un contrato en que los elementos esenciales de
todo contrato no quedan resueltos en el momento de la adjudicación de la licitación (en el

presente caso aún adjudicación definitiva), sino en un momento posterior que es el de la
aprobación del proyecto por el órgano de contratación. De ahí, insistimos en su carácter
excepcional y a la debida justificación del recurso de esta figura contractual. ", e que ""(..) es
desconocer el espíritu yfinalidad de la norma respecto de este contrato, donde realmente la
adjudicación de las obras se produce o se completa es con la aprobación del proyecto porel
órgano de contratación". (..). Por lo tanto, deberíamos considerar que existe contrato para la
ejecución de las obras a partir del momento de quese produce tal aprobación.".
Atendendo ó anterior, consideramos necesario e obrigado a modificación do anexo de
investimentos en relación á nova dirección de obra e coordinación, e só oportuno para a parte

da obra cuxa execución, derivada da oferta feita polo licitador, concéntrase no exercicio 2018

e que non deixa de ser unha expectativa pendente da aprobación do proxecto da mesma.
Como tal expectativa sí debería, dacordo co principio de boa fe e de forma análoga a cando se
tramita anticipadamente un contrato, visibilizarse e adoptarse un compromiso do Pleno da súa
consignación no orzamento prorrogado ou inicial definitivo do 2018, xa que sen esa
consignación no orzamento do 2018 non poderá aprobarse o proxecto de obras e iniciarse a
mesma, e será nese momento de aprobación do proxecto cando exista un verdadeiro

compromiso xurídico e económico. Lembramos que para que exista unha adxudicación dunha
obra debe haber un proxecto e un precio e ningún destes elementos existe neste intre en
relación á obra prevista.

A modificación do anexo de investimentos no que respecta ás anualidades futuras supon o
compromiso do Pleno de incluir o crédito no orzamento, prorrogado ou definitivo inicial, do
exercicio seguinte 2018.

Como ben di a oficina orzamentaria so é necesario un único acordó do Pleno da Corporación,
sen necesidade de información pública e doble trámite de aprobación, de conformidade coa
Bas|\63 das aprobadas para a execución do Orzamento 2017, xa que non hai alteracións dos
¡ditos nin aplicacións orzamentarias do estado de gastos do exercicio corrente.
Polo aposto non existe inconvinte para que continúe o expediente.
Non entinta, o Pleno resolverá.

Éome/nVoVn^^
A Coruña, 2v de novembro de 2017.
O interventorxeral.

