
Trámite: certificación do acordo.

D. Raimundo González Carballo,  Concelleiro Secretario da Xunta de Goberno Local 
do Concello de Pontevedra.

Certifico:  que a  Xunta  de  Goberno Local  do  Concello  de  Pontevedra,  na  sesión 
ordinaria que tivo lugar o día 27.02.2012, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

3.- SETEX APARKI S.A., SOLICITA SE ACLARE A REDACCIÓN DA CLAUSULA 13 
DO  PREGO  DE  CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE 
REXERAN O CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO MUNICIPAL DE 
RECOLLIDA,  RETIRADA,  TRANSPORTE,  INMOBILIZACIÓN,  DEPÓSITO  E 
CUSTODIA DE VEHÍCULOS E OUTROS OBSTÁCULOS DAS VÍAS PÚBLICAS.

Visto o escrito presentado por don Luis Ponte Herranz, en nome e representación da 
empresa SETEX APARKI S.A , polo que solicita se aclare a redacción da cláusula 13 
do prego de cláusulas administrativas particulares que rexeran o contrato de xestión 
do  servizo  público  municipal  de  recollida,  retirada,  transporte,  inmobilización, 
depósito e custodia de vehículos e outros obstáculos das vías públicas, aprobado 
pola Xunta de Goberno Local en data 27 de decembro de 2011, en relación ao valor 
pendente de amortización dos guindastres. 

A cláusula 13 do prego, no que nos atañe, dispón que “Actualmente existen tres 
vehículos guindastres adscritos ao servizo que foron adquiridos  a requirimento do 
Concello  pola  actual  concesionaria  deste  servizo  (SETEX  APARKI,SA).  Estes 
vehículos están adscritos ao servizo pero aínda non están amortizados os custes 
destes  e  son  aptos  para  prestar  os  servizos  obxecto  deste  contrato.  O  valor 
pendente de amortizar é de 93.000 euros polos tres vehículos segundo informe do 
técnico municipal. A estes efectos como queira que os vehículos están en perfecto 
estado,  deben  seguir  adscritos  a  este  servizo.  As  características  técnicas  dos 
vehículos constan no prego de prescricións técnicas. Este feito motiva o prezo da 
concesión que se establece no art. 23 destes pregos, xa que a concesionaria non 
deberá  efectuar  desembolso  ningún  por  este  concepto  e  computándose,  non 
obstante, tal cantidade como a amortizar no prazo inicial da concesión segundo o 
anteproxecto de explotación do servizo. Este pago ten a consideración de obriga 
contractual  esencial,  a  efectos  da  posible  resolución  do  contrato  polo  seu 
incumprimento. Non obstante, e pese a obriga do pago deste prezo da concesión, de 
así  desexalo  o  adxudicatario  pode  en  calquera  momento  cambiar  os  vehículos 
guindastres que se destinen á execución deste contrato,  sempre que respecte o 
número mínimo de 3 e que os vehículos reúnan os requirimentos técnicos fixados no 
prego  de  prescricións  técnicas  e  na  normativa  vixente,  debendo  comunicalo  ao 
Concello  con  carácter  previo  a  este  cambio.  En  todo  caso  os  vehículos  que  se 
destinen  a  execución  do  servizo  deben  estar  en  perfectas  condicións  de 
funcionamento e mantemento.”

E a cláusula 23 establece que “o adxudicatario esta obrigado a sufragar, ademais 
dos gastos que se dispoñen neste prego, os seguintes: Como prezo da concesión, a 
cantidade de 93.000 € (IVE incluído), que haberá ser satisfeita ao Concello nos 3 
meses seguintes á formalización do contrato.”

Pode xurdir unha dubida en canto a interpretación desta cláusula, pero que de su 
interpretación conxunta, non queda dúbida de que a empresa  SETEX APARKI S:A, 



actual  prestadora  do  servizo  e,  en  consecuencia,  acreedora  das  cantidades 
pendentes de amortizar das tres guindastres que o concello pon a disposición dos 
licitadores, polo que  no suposto de resultar adxudicataria deste novo contrato esta 
exenta do pago da cantidade establecida no artigo 23.1 do prego de 93.000€ en 
concepto  de  prezo  da  concesión,  xa  que  neste  suposto  estariamos  ante  unha 
compensación de cantidades.

De conformidade co disposto no artigo 194 da Lei de contratos do sector público 
corresponde  a  Xunta  de  Goberno  local  dentro  dos  límites  e  con  suxeición  aos 
requisitos e efectos sinalados na Lei, o órgano de contratación ostenta a prerrogativa 
de  interpretar  os  contratos  administrativos,  resolver  as  dubidas  que  ofreza  seu 
cumprimento, modificalos por razóns de interés público,  acordar súa resolución e 
determinar os efectos desta.

En mérito do exposto a Xunta de Goberno local, por unanimidade, acorda:

Aclarar a redacción e o contido das cláusulas 13 e 23 no senso exposto na  presente 
proposta, debendo dicir a cláusula 13 para maior claridade que “Actualmente existen 
tres vehículos guindastres adscritos ao servizo que foron adquiridos  a requirimento 
do Concello pola actual concesionaria deste servizo (SETEX APARKI, S.A.). Estes 
vehículos están adscritos ao servizo pero aínda non están amortizados os custes 
destes  e  son  aptos  para  prestar  os  servizos  obxecto  deste  contrato.  O  valor 
pendente de amortizar é de 93.000 euros polos tres vehículos segundo informe do 
técnico municipal. A estes efectos como queira que os vehículos están en perfecto 
estado,  deben  seguir  adscritos  a  este  servizo.  As  características  técnicas  dos 
vehículos constan no prego de prescricións técnicas. Este feito motiva o prezo da 
concesión que se establece no art. 23 destes pregos, xa que a actual  concesionaria 
non deberá efectuar desembolso ningún por este concepto e computándose, non 
obstante, tal cantidade como a amortizar no prazo inicial da concesión segundo o 
anteproxecto de explotación do servizo. Este pago ten a consideración de obriga 
contractual  esencial,  a  efectos  da  posible  resolución  do  contrato  polo  seu 
incumprimento. Non obstante, e pese a obriga do pago deste prezo da concesión, de 
así  desexalo  o  adxudicatario  pode  en  calquera  momento  cambiar  os  vehículos 
guindastres que se destinen á execución deste contrato,  sempre que respecte o 
número mínimo de 3 e que os vehículos reúnan os requirimentos técnicos fixados no 
prego  de  prescricións  técnicas  e  na  normativa  vixente,  debendo  comunicalo  ao 
Concello  con  carácter  previo  a  este  cambio.  En  todo  caso  os  vehículos  que  se 
destinen  a  execución  do  servizo  deben  estar  en  perfectas  condicións  de 
funcionamento e mantemento.”

E para que conste, coa salvidade á que se refire o artigo 206 do Regulamento de  
Organización,  Funcionamento e  Réxime Xurídico das Entidades Locais,  expido a 
presente certificación de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, en Pontevedra a 
27.02.2012.

Visto e Prace

O alcalde accidental O concelleiro secretario

D. Antonio Louro Goyanes D. Raimundo González Carballo




