ACTA NUM. 1/13
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO CELEBRADA O DÍA 31 DE
XANEIRO DO 2013.
Na casa do Concello de Barro, ás vinte e unha horas quince minutos do día
trinta e un de xaneiro de dous mil trece, reúnese o Pleno deste concello.
ASISTENTES:
Alcalde:
D. José Antonio Landín Eirín.
Do Partido Popular:
Dna. Teresa Roig Olona
Dna. Rosa Varela Magariños.
D. Manuel Fontán Outón.
D. Eduardo Iglesias González
D. Manuel Rivas Reboredo
Do BNG:
D. Xosé Manuel Fernández Abraldes
Dna. Mª Xesús Castro Calviño.
D. Roberto Rivas Reboredo.
Do PSOE
D. José Sanmartín Soto.
Dna Margarita Canay Pintos
Secretario:
D. Xesús Rodríguez Castro.

ORDE DO DIA

1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.
2.- INFORME CUMPRIMENTO PRAZOS ART. 4 LEI 15/2010 SOBRE MOROSIDADE
3º E 4º TRIMESTRE 2012.
3º.- PREGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PROCEDEMENTO ABERTO CONTRATACIÓN PÓLIZAS SEGUROS CONCELLO DE
BARRO.
4º.- PREGO PRESCRIPCIÓNS
RESPONSABILIDADE CIVIL.

TÉCNICAS

CONTRATACIÓN

SEGURO

5º.- PREGO PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS CONTRATACIÓN SEGURO DANOS
MATERIAIS.
6º.- PREGO PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS CONTRATACIÓN SEGURO VEHÍCULOS.
7º.- MOCIÓNS.
8º.- ROGOS E PREGUNTAS.

Comprobada a existencia de quórum para a válida realización da sesión,
declárase aberta e éntrase a trata-los asuntos incluídos na orde do día.
1.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
Dada conta da acta de data 27-12-2012 non se formulan observacións á mesma
e apróbase por unanimidade.
2.-INFORME CUMPRIMENTO PRAZOS ART. 4 LEI 15/2010 SOBRE
MOROSIDADE 3º E 4º TRIMESTRE 2012.
Ponse en coñecimento da corporación o contido da normativa sobre morosidade
que regula o prazo para o pago de facturas polas Administracións Públicas.
O art. 4 da Lei 15/2010 prevé que:
3. Os Tesoureiros ou, na súa falta, Interventores das Corporacións locais
elaborarán trimestralmente un informe sobre o cumprimento dos prazos previstos nesta
Lei para o pago das obrigacións de cada Entidade local, que incluirá necesariamente
o número e contía global das obrigacións pendentes nas que se estea incumprindo o
prazo.
4. Sen prexuízo da súa posible presentación e debate no Pleno da Corporación
local, devandito informe deberá remitirse, en todo caso, aos órganos competentes do
Ministerio de Economía e Facenda e, no seu respectivo ámbito territorial, aos das
Comunidades Autónomas que, con arranxo aos seus respectivos Estatutos de
Autonomía, teñan atribuída a tutela financeira das Entidades locais. Tales órganos
poderán igualmente requirir a remisión dos citados informes.
En cumplimento do disposto no art. 4 da Lei 15/2010 de morosidade, dase conta
dos estadillos referidos ao terceiro e cuarto trimestre do ano 2012:
PAGAMENTOS REALIZADOS NO TERCEIRO TRIMESTRE
DENTRO DO PERIODO LEGAL

FORA DO PERIODO LEGAL

nº pagamentos

importe total

nº pagamentos

importe total

59

20.288,48

104

200.063,97

FACTURAS PENDENTES DE PAGAR AO FINAL DO TERCEIRO TRIMESTRE
DENTRO DO PERIODO LEGAL

FORA DO PERIODO LEGAL

nº de operacións

importe total

nº de operacións

importe total

45

61.760,82

28

72.966,92

PAGAMENTOS REALIZADOS NO CUARTO TRIMESTRE
DENTRO DO PERIODO LEGAL

FORA DO PERIODO LEGAL

nº pagamentos

importe total

nº pagamentos

importe total

68

48.734,95

124

143.561,35

FACTURAS PENDENTES DE PAGAR AO FINAL DO CUARTO TRIMESTRE
DENTRO DO PERIODO LEGAL

FORA DO PERIODO LEGAL

nº de operacións

importe total

nº de operacións

importe total

16

7.418,38

37

34.902,02

Os membros da Corporación danse por enterados.

3.- PREGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PROCEDEMENTO ABERTO CONTRATACIÓN PÓLIZAS SEGUROS CONCELLO DE
BARRO.
Dase conta do prego de claúsulas administrativas particulares, procedemento
aberto, tramitado para adxudicar a contratación de pólizas de seguros do Concello de
Barro, que se transcribe:
“PREGO DE CLÁUSULAS ADM INISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION POR
PROCEDEM ENTO ABERTO DE PÓLIZAS DE SEGUROS DO CONCELLO DE BARRO.
1ª.- OBXECTO DO CONTRATO.O obxecto do presente contrato é a contratación das Pólizas de seguros do Concello de Barro,
I.- POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIM ONIAL
II- POLIZA SEGURO DE DANOS M ATERIAIS
III.- POLIZA SEGUROS PARA A FROTA DE VEHÍCULOS DO CONCELLO
Configurados na categoría 6. a de o Anexo II do Real Decreto Lexislativo 3/2.011 de 14 de Novem bro
polo que se aproba o texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, e nas condicións
establecidas no presente prego, e definido nos pregos de Prescricións Técnicas particulares no que se
enum eran, as necesidades a satisfacer m ediante o contrato e os factores de todo orde a ter en conta.

2.ª.-PROCEDEM ENTO DE ADXUDICACIÓN.A adxudicación dos presentes contratos levarase a cabo por tram itación ordinaria e por procedem ento
ABERTO m ediante pluralidade de criterios en aplicación co previsto nos artigos 138.2, 150 e 157,do
TRLCSP
3ª.- NATUREZA XURÍDICA DO CONTRATO.Os contratos que baseándose neste Prego terá carácter privado.Na súa preparación e adxudicación
estarase en defecto de norm as especificas polo disposto no Texto Refundido da Lei de Contratos do
Sector Publico TRLCSP, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2.011 de 14 de Novem bro , e en canto
aos seus efectos e extinción , réxese polas norm as de dereito privado.
4ª.- DURACIÓN DO CONTRATO.A duración do contrato de seguro será de DOUS ANOS desde a súa form alización . Con independencia
do anterior, o efecto da póliza do seguro com ezará a partir da data de remate das polizas vixentes
según se detalla nos pregos de prescripcións técnicas de cada seguro.
Poderán prorrogarse por anualidades sucesivas cun m áxim o de CATRO ANOS incluído o prim eiro
período de execución do m esm o. A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria
para o adxudicatario salvo se existe preaviso de denuncia pola súa banda por escrito, con catro m eses
de antelación ao vencim iento anual da póliza .
No caso de que o seguro debese deixar de ter efecto e non se form alizou aínda un novo, quedará aquel
prorrogado obrigatoriam ente por un prazo m áxim o de até tres m eses , con abono ao Asegurador da
prim a que proceda polo tem po que dure esta prórroga forzosa .
5.ª-. BASE OU TIPO DE LICITACIÓN.O m áxim o de licitación establécese nos pregos de prescripcións técnicas de cada seguro en :
Lote I.- SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIM ONIAL en OITO M ILNOVECENTOS
EUROS/ANO 8.900,00 € / ano
Lote II- POLIZA SEGURO DE DANOS M ATERIAIS en CICO M IL CEN EUROS/ANO 5.100,00 €/ano
Lote III .- POLIZA DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEHÍCULOS DO
CONCELLO en NOVE M IL TRESCENTOS EUROS/ANO 9.300,00 € / ano
Considérase com o cantidade m áxim a o presuposto tipo sinalado .
Por conseguinte os licitadores deberán axustarse ao m esm o, ou ben,rebaixalo na sua contia.
As proposicións que se presenten superando o orzam ento base de licitación serán autom aticam ente
rexeitadas, asi com o aquelas proposicións que non presenten oferta económ ica para os tres lotes.
6ª.-. FINANCIAM ENTO DO CONTRATO.O obxecto do contrato financiarase con cargo á partida orzam entaria o Orzam ento
Xeral en vigor do Concello para o exercicio 2013 e con cargo á partida orzam entaria que se habilite ao
efecto para o exercicio 2014. En caso de prórrogas, financiarase con cargo ás partidas orzam entarias
que se habiliten nos orzam entos futuros que correspondan en cada exercicio.
7ª.- PAGO DO PREZO DE ADXUDICACIÓN.O pago do servizo realizarase contra presentación de facturas inform adas favorablem ente e previo os
trám ites contables establecidos na lexislación vixente.
8ª.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR.Están capacitados para contratar as entidades aseguradoras que obtivesen e conserven a autorización
adm inistrativa correspondente para operar no ram o de seguro correspondente e teñan capacidade plena
de obrar e acrediten a súa solvencia económ ica financeira e técnica ou profesional e non se achen
incursas en ningún dos supostos de prohibición para contratar coa Adm inistración a que se refire o
articulo 60 do TRLCSP.

9ª.- CONSTITUCIÓN DE GARANTIAS
GARANTIA PROVISIONAL
Para tom ar parte no C oncurso é preciso acom pañar aos docum entos esixidos no sobre A xustificante
de presentar fianza provisional do 2 % do presuposto dunha anualidae do contrato, excluido o im porte
do IVE, dacordo co establecido no articulo103 do TRLCSP.
A garantía provisional será devolta aos que non resulten adxudicatarios a partir do m om ento en que se
efectúe a adjudicación a favor dalgún dos licitadores polo Órgano Municipal Com petente.
GARANTIA DEFINITIVA
O licitador que presente a oferta económ icam ente m áis vantaxosa estará obrigado a constituír a
disposición do órgano de contratación, unha garantía definitiva que será do 5% do importe de
adxudicación correspondente os dous anos da duración do contrato, excluído o I.V.E., a
constitución desta garantía deberá efectuarse polo adxudicatario no prazo de dez días hábiles a contar
desde o seguinte a aquel en que recibise o requirim ento. En todo caso, a garantía responderá os
conceptos a que se refire o articulo 100 do TRLCSP e da form alización do contrato.
A garantía poderá constituírse a través de calquera das form as previstas no artigo 96 do Texto Refundido
da Lei de Contratos do Sector Público.
No caso de efectuarse a garantía m ediante talón conform ado ou cheque bancario, aval ou seguro de
crédito e caución, ingresarase na Caixa da Corporación. Se se realizase en m etálico deberá ingresarse
en calquera das entidades bancarias da localidade. Neste caso o resgardo acreditativo do ingreso
trocarase pola Carta de Pago, vinte e catro horas despois do ingreso.
O horario da Caixa da C orporación, é de 9:00 a 15:00 horas, de luns a venres, e de 9 a 14:00 os
sabados.
10.ª-. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN,
FORMALIDADES E DOCUMENTACIÓN.10.1.- Lugar e prazo de presentación.- As proposicións presentaranse nas Dependencias Municipais, en
horario de 9:00 a 15:00 horas, e de luns a venres e de 9:00 a 14:00 sábados durante os QUINCE (15)
DÍAS naturais seguintes á publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia (art. 159.2. do TRLCSP)
10.2.- Form alidades.- As proposicións dirixiranse á Sr. Alcalde do Concello de Barro, e titularanse
- Proposición para tom ar parte no concurso por procedem ento aberto, tram itado para adxudicar a
contratación de polizas de seguros co Concello de Barro, constando o nom e do licitador e presentaranse
nun sobre en cuxo interior figurarán outros dous sobres pechados, podendo ser lacrados e precintados
denom inados SOBRE A e SOBRE B, en cada un dos cales se fará constar o seu contido e o nom e do
licitador da form a que se indica:
A) No SOBRE A, titulado Documentación para tomar parte no procedemento aberto, para
adxudicar a contratación de pólizas de seguros co Concello de Barro, incluirase a seguinte
docum entación adm inistrativa:
1).- Docum ento ou docum entos que acrediten a personalidade do em presario e a representación, no seu
caso, do asinante da proposición, consistentes:
Nas escrituras de constitución, adaptación, m odificación da Sociedade Mercantil, debidam ente inscritas
no Rexistro Mercantil ou no que corresponda, por orixinal ou fotocopia com pulsada.
A capacidade de obrar dos em presarios non españois que sexan nacionais de Estados M em bros da
Unión Europea acreditarase pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do
Estado onde están establecidos, ou m ediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado,
nos term os que se establezan reglam entariam ente, de acordo coas disposicións com unitarias de
aplicación.
Os dem ais em presarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con inform e da Misión
Diplom ática Perm anente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ám bito
territorial radique o dom icilio da em presa.
Docum ento acreditativo de inscrición no Rexistro de entidades de Seguros e docum ento acreditativo do
ram o de seguro no que estean autorizados a traballar.
Escritura de poderes

2) Bastanteo de Poderes: Poder Bastanteado polo Secretario do Concello e presentación de fotocopia
com pulsada do D.N.I. de quen actúa por representación.
Para proceder ao Bastanteo de Poder, os licitadores deberán acudirse no Concello, debendo achegar
D.N.I. de quen actúa por representación (orixinal ou fotocopia com pulsada),
Escrituras de poder, de constitución, adaptación, m odificación da Sociedade (por orixinais ou fotocopias
com pulsadas), así com o unha declaración responsable de que o poder se atopa en vigor e non foi
revogado.
3.-) Docum ento acreditativo de non estar incurso en prohibición para contratar e de estar ao corrente de
pago coa Tesourería Territorial da Seguridade Social, coa Adm inistración Tributaria e co Concello de
Barro: Declaración responsable do licitador facendo constar que non se acha incurso en ningunha das
prohibicións para contratar enum eradas no art. 60 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector
Público e de acharse ao corrente no cum prim ento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social,
im postas pola disposición vixente, así com o non ter débeda algunha co Concello de Barro, segundo
m odelo incluido como Anexo II.
No entanto, o licitador que presentase a oferta m áis vantaxosa deberá presentar no prazo de dez días
hábiles, contados desde o día seguinte a aquel en que reciba o requirim ento, Certificado da Tesouraría
Territorial da Seguridade Social que acredite a inscrición da em presa e acharse ao corrente das cotas
da Seguridade Social do persoal que traballe ao seu servizo (por orixinal ou fotocopia com pulsada),
m odelos de cotización TC1 e TC2 (por orixinal ou fotocopia com pulsada), Certificado da Delegación de
Facenda correspondente que acredite estar ao corrente das súas obrigacións tributarias conform e
establece o artigo 60 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (por orixinal ou fotocopia
com pulsada),
4).- Docum entos acreditativos da solvencia financeira, económ ica e Técnica Solvencia financeira ,
económ ica Acreditarase m ediante certificado de dispor dunha m arxe de solvencia real superior á m arxe
de solvencia m ínim o esixido pola Dirección Xeral de Seguros , especificando a contía de am bos im portes
Solvencia técnica.
Declaración do volum e de prim as dos exercicios 2.010, 2.011, 2012.
Declaración dos m edios persoais actuais e o detalle do persoal directivo.
5.-) Fianza provisional: Resgardo acreditativo da constitución da garantía provisional
6.).- Docum entación adicional esixida a todas as em presas estranxeiras: Para as em presas estranxeiras,
unha declaración de som eterse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para
todas as incidencias que de m odo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu
caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante.
7).- Declaración pola que o licitador obrígase ao cum prim ento de todas as disposicións vixentes sobre
Protección á Industria Nacional, Lexislación Social, Estatutos dos Traballadores, Prevención de Riscos
Laborais e dem ais norm as sobre a m ateria.
8).-Dirección e teléfono: Escrito asinado polo licitador no que conste a dirección, o núm ero de teléfono
e de fax, e a persoa á que se dirixirán as com unicacións e requirim entos que sexan precisos realizar
durante o procedem ento selectivo.
No SOBRE B, denom inado Proposición Económica para tomar parte no procedemento aberto,
para adxudicar a contratación de pólizas de seguros co Concello de Barro , incluirase a seguinte
docum entación:
Proposición económ ica, unha soa proposición form ulada estritam ente conform e ao m odelo que figura
com o Anexo I a este Prego.
Non se terán por correctas nin válidas aquelas ofertas económ icas que conteñan cifras com parativas ou
expresións am biguas, aquelas que se presenten con em endas ou raspaduras que poidan inducir a dúbida
rac ional sobre o seu contido nin aquelas en as que a cantidade expresada en letra e en núm ero sexa
diferente.

Cada licitador unicam ente poderá presentar unha soa proposición.
Tam pouco poderá subscribirse ningunha proposta de unión tem poral con outros, se o fixo individualm ente
ou figuran en m áis dunha unión tem poral.
11ª.- PROCEDEM ENTO DE ADXUDICACIÓN.11.1.- A adxudicación recaerá no ofertante que no conxunto dos tres lotes faga a proposición m áis
ventaxosa , sen atender exclusivam ente ao valor económ ico da m esm a.
11.2.- O acto de apertura de plicas terá lugar ante a M esa de Contratación.
Presidente: o Alcalde ou conceleiro en quen delegue
Vocais: un representante de cada un dos grupos políticos con presencia na corporación,
O Secretario Interventor.
O Técnico M unicipal
Secretario: un funcionario do Concello.
ACTUACIÓN DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
11.3.- Concluído o prazo de presentación de proposicións, a Mesa de Contratación procederá á
cualificación da docum entación xeral presentada polos licitadores no SOBRE A en un acto non público
que se celebrara as 12 horas do terceiro dia habil seguinte o do rem ate de presentación de proposicións.
.
Se a Mesa de Contratación obsérvase defectos m ateriais na docum entación presentada, poderá
conceder, se o estim a conveniente, un prazo non superior a tres días para que o licitador em éndeo. Se
a docum entación contivese defectos substanciais ou deficiencias m ateriais non subsanables, rexeitarase
a proposición.
Os defectos subsanables ou insubsanables apreciados serán publicados no perfil do contratante e no
taboleiro de anuncios desta Entidade, a efectos da notificación prevista no art. 59 da Lei 30/1992, de 26
de Novem bro, de Réxim e Xurídico das Adm inistracións Públicas e do Procedem ento Adm inistrativo
Com ún, com ezando, no seu caso, o cóm puto do prazo concedido para a subsanación dos defectos
cualificados com o tales, o día inm ediatam ente posterior.
11.4.- O acto de apertura de proposicións económ icas do sobre B será público e a convocatoria de data
e hora da súa celebración anunciarase no perfil do contratante e no taboleiro de anuncios do Concello
con, polo m enos, un día hábil de antelación á data en que se celebre.
A Mesa iniciará a súa actuación dando conta do resultado da cualificación de docum entación xeral
presentada polos licitadores no SOBRE A, indicando os licitadores excluídos e as causas de exclusión,
convidando os asistentes a form ular observacións que se recollerían na Acta.
A continuación procederase á apertura do SOBRE B e a dar lectura da oferta económ ica form ulada por
cada un dos licitadores. Así com o a docum entación relativa aos criterios de adxudicación Unha vez
exam inados os sóbres procederase pola Mesa de Contratación, reunida para ese efecto, a form ular a
proposta que estim e pertinente que elevará ao Órgano de Contratación que haxa de efectuar a
adxudicación.
Calquera asistente, a propia petición poderá exam inar a docum entación presentada, que para ese efecto
sinale.
A Mesa de Contratación poderá solicitar antes de form ular a súa proposta tantos inform es técnicos com o
considere precisos e relacionados co obxecto do contrato.
12.ª-. CRITERIOS BASE PARA A ADXUDICACIÓN.Os criterios obxectivos que servirán de base para a adxudicación do contrato, en cum plim ento ao
establecido no artigo 150 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, serán os sinalados
en:
Lote I.- POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIM ONIAL os sinalados na Cláusula
22 do Prego de Prescricións Técnicas.
Lote II .- PO LIZA SEG URO DE DANOS M ATERIAIS os sinalados na Cláusula
Prescricións Técnicas.

14 do Prego de

Lote III- POLIZA DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEHÍCULOS. Os sinalados na Cláusula 14 do
Prego de Prescricións Técnicas.

13.ª-. ADXUDICACIÓN DO CONTRATO.O Órgano de Contratación, recibida a docum entación da Mesa de Contratación e evacuados os inform es
técnicos correspondentes, acordará en resolución m otivada a adxudicación á proposición máis ventaxosa,
Así m esm o, o Órgano de Contratación requirirá ao licitador que presentase a oferta m áis vantaxosa para
que achegue a docum entación necesaria e constitúa a garantía definitiva, na contía e form a indicadas
na cláusula 9ª.
Unha vez presentada adecuadam ente a docum entación sinalada e constituída a garantía definitiva, o
órgano de contratación adxudicará o contrato dentro do cinco días hábiles seguintes á recepción da
docum entación. A adxudicación será notificada a todos os candidatos ou licitadores e publicarase no perfil
do contratante do órgano de contratación segundo o establecido nos artigos. 53 e 151.44, do Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Público.
14ª.-. FORM ALIZACIÓN DO CONTRATO.A Corporación e o contratista deberán form alizar o contrato de adxudicación do servizo, en Docum ento
Adm inistrativo, dentro do quince días naturais seguintes ao de notificación da adxudicación, Non obstante
o anterior. devandito contrato adm inistrativo poderá elevarse a Escritura Pública a petición do contratista
e á súa costa.
Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa previa form alización, de acordo co disposto no
artigo. 156.5 do texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, o Prego de cláusulas
adm inistrativas particulares e o Prego de prescricións técnicas teñen carácter contractual polo que
deberán ser asinados en proba de conform idade polo adxudicatario no acto de form alización do contrato.
15.ª-. GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO.Serán de conta do adxudicatario os seguintes gastos e obrigacións:
a) Todos os gastos que a em presa deba realizar para o cum plim ento do contrato , com o os xenerais,
financeiros , de seguros transportes e desprazam entos , m ateriais , horarios do persoal ao seu cargo etc.
b) Todos os anuncios que xere a licitación (incluídos os de boletíns oficiais e prensa) até un m áxim o de
2.000 €, e os preparatorios e de form alización do contrato.
c) Os tributos estatais, m unicipais e rexionais que deriven do contrato.
d) Asum ir o pago do I.V.E., se se devengara.
e) Os de form alización pública do contrato de adxudicación.
16.ª-. OBRIGACIÓNS LABORAIS DO CONTRATISTA.O contratista está obrigado ao cum prim ento das disposicións legais vixentes en m ateria laboral, de
Seguridade Social e de Seguridade e Hixiene no traballo, quedando a Adm inistración exonerado de
responsabilidade por este incum prim ento.
17ª.- RELACIÓN LABORAL.O presente contrato non im plicará ningunha vinculación laboral co Concello de Barro nin do adxudicatario
nin dos seus asalariados, que serán pola súa conta e deberán estar dados de alta na Seguridade Social.
18ª.-. REVISIÓN DE PREZOS.Unicam ente procederá a revisión de prezos a partir do segundo ano do contrato e se o Concello decide
prorrogar o contrato, nese caso, o sistem a de revisión será o Índice Xeral de prezos ao consum o que
publique o Instituto Nacional de Estatística ou organism o que lle substitúa,
Non podendo superar dita revisión o 85 por cento da variación experim entada polo referido indice de
conform idade co establecido no articulo 90.3 do texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público.
19ª. RESPONSABLE DO CONTRATO.O órgano de contratación poderá designar unha persoa responsable do contrato conform e establécese
no artigo 52 do TRLCSP.

20ª. CUM PRIM ENTO DO CONTRATO.O contrato entenderase cum prido polo contratista cando transcorrido o prazo de vixencia total do contrato,
realizouse de acordo cos term os do m esm o e a satisfacción da Adm inistración a totalidade do seu
obxecto.
A recepción do contrato rexerase polo establecido no artigo 222 do TRLCSP . Ao tem po da recepción
com probarase en particular o cum prim ento polo contratista das seguintes obrigacións:
1.- O cum prim ento non defectuoso do contrato.
2.- O cum prim ento dos criterios de adxudicación.
3.- O cum prim ento das condicións de execución.
21ª.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO.As causas de resolución do contrato que se form alizará a consecuencia desta licitación, se rexirá polas
norm as de contratación das Adm inistracións Públicas que resulten de aplicación e polas norm as de
dereito privado relativas á extinción das obrigacións no contrato de seguros.
22ª.-DEVOLUCIÓN DA GARANTIA.Unha vez finalizado o contrato sen que existan obxeccións por parte da Adm inistración polo cum prim ento
do m esm o , previa solicitude por escrito do adxudicatario , darase curso á devolución da garantía sem pre
que non se produciron as responsabilidades a que se refire o artigo 100 do TRLCSP e sen prexuízo do
disposto no artigo 65. do RGLCAP.
23ª.-.RETIRADA DA DOCUM ENTACIÓN PRESENTADA POLOS LICITADORES.Transcorrido UN (1) MES desde a notificación da adxudicación do contrato, os licitadores que non fosen
adxudicatarios deberán retirar a docum entación achegada, sinalándose que se no devandito prazo non
fose retirada procederase á destrución da m esm a por este Concello.
24ª.- RÉXIM E XURÍDICO.Ó non previsto expresam ente no presente Prego de cláusulas, estarase ao disposto as disposicións
seguintes:
No concernente á súa preparación e adxudicación polo Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector
Público , aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de Novem bro , Regulam ento xeral da Lei
de Contratos das Adm inistracións Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro,
No concernente aos efectos do contrato e extinción , pola Lei de Contrato de Seguro 50/80 . Lei 30/1995
de 8 de Novem bro de Ordenación e Supervisión dos Seguros Privados. Real Decreto 2486/1998 de 20
de Novem bro , polo que se aproba o Regulam ento de Ordenación e Supervisión dos seguros privados.
Lei 9/1992, de 30 de Abril de Mediación de Seguros Privados. Polas restantes norm as de Dereito Privado
aplicable , en función do sinistro e risco acaecido.
O contrato que resulte do procedem ento de licitación , axustarase ao contido do prego de Cláusulas
Adm inistrativas Particulares e prescricións técnicas , que se considerará parte integrante daquel.
Non exim irá ao contratista da obrigación do cum prim ento do contrato, o descoñecem ento deste en
calquera dos seus term os, dos docum entos anexos que form an parte do m esm o, ou das instrucións,
pregos ou norm as de toda índole que prom ulgadas pola Adm inistración poidan ser de aplicación en
execución do pactado .
En caso de contradición entre o presente prego de Cláusulas Adm inistrativas Particulares e os Pregos
de prescricións , prevalecerá o disposto neste prego .
Barro a 25 de xaneiro 2013
A N E XO I
M ODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓM ICA
D/Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con dom icilio en . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . , rúa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nº . . . . , NIF nº . . . . . . .
. (no caso de actuar en representación com o apoderado de . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . , con dom icilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , rúa .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nº . . . . , CIF ou NIF nº . . . . . . . . . ,
teléfono . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . , decatado da solicitude de proposicións do Concello de Barro
así com o das condicións e requisitos para concorrer ao procedem ento aberto, tram itado para adxudicar

a contratación de pólizas de seguros do Concello de Barro (Pontevedra), considera que se atopa en
situación de acudir com o licitador da m esm a. A este efecto fai constar que coñece o Prego de cláusulas
adm inistrativas particulares e o Prego de prescricións técnicas polos que se rexe a convocatoria, que
acepta incondicionalm ente as súas cláusulas, que reúne todas e cada unha das condicións esixidas para
contratar coa Adm inistración, e com prom étese en nom e . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (propio ou da em presa que representa), a tom ar ao seu cargo o
m encionado contrato, con estrita suxeción aos expresados requisitos e condicións, polas prim as anuais
que se detallan a continuación:
Lote I.- SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIM ONIAL
. . . euros (EN LETRA E NÚMERO), que supón un tanto por cento de rebaixa do . . . . %.
Lote II- POLIZA SEGURO DE DANOS M ATERIAIS . . . . . . euros (EN LETRA E NÚMERO), que supón
un tanto por cento de rebaixa do . . . . %.
Lote III .- POLIZA DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEHÍCULOS DO CONCELLO . . . euros (EN
LETRA E NÚMERO), que supón un tanto por cento de rebaixa do . . . . %.

OUTRAS LICITACIÓNS A TER EN CONTA NOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
Lote I.- SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIM ONIAL
Lote II.- POLIZA SEGURO DE DANOS M ATERIAIS
Lote III .- POLIZA DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEHÍCULOS DO CONCELLO
.
. . . . . . . . , a . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . de 2013. .
(SINATURA DO PROPONENTE)
Sr. ALCALDE DO CONCELLO DE BARRO-

A N E XO I I
M ODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , m aior de idade, con dom icilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ., rúa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . , nº . . . . . . . . . e NIF nº . . . . . . . . . . . . . . . , (No caso de actuar en representación com o
apoderado de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . , con dom icilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., rúa . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . nº . . . . . . .
CIF ou NIF . . . . . . . . . . . . .)
DECLARA BAIXO A súa RESPONSABILIDADE
Que non se acha incurso (caso de actuar en representación: Que nin a em presa á que
representa, nin os adm inistradores da m esm a áchanse incursos) en ningunha das circunstancias que
determ inan a prohibición para contratar coa Adm inistración, a que se refire o art. 60 do Texto Refundido
da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novem bro.
Que se acha ao corrente no cum prim ento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social,
im postas pola disposición vixente, así com o non ter débeda algunha co Concello de Barro (Pontevedra)
E para que conste e os efectos oportunos ante o Concello de Barro, expido e asino a presente
declaración, en Barro
, a . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . de 2013 .
(SINATURA DO PROPONENTE)

Sr. ALCALDE DO CONCELLO DE BARRO”.----------------------------------------------------------------------------

Proponse a aprobación do citado prego de claúsulas administrativas.
O asunto foi dictaminado en comisión informativa de asuntos do pleno de data
31.01.2013.
A Corporación Municipal tras breve deliberación por unanimidade
ACORDA:
Primeiro.- Aprobación do expediente tramitado para contratación de pólizas de
seguros do Concello de Barro.
Segundo.- Aprobación do prego de claúsulas administrativas particulares,
tramitado para adxudicar por procedemento aberto a contratación de pólizas de
seguros do Concello de Barro seguintes: SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E
PATRIM ONIAL ,POLIZA SEGURO DE DANOS M ATERIAIS e POLIZA DE SEGUROS PARA A FROTA
DE VEHÍCULOS DO CONCELLO, transcrito anteriormente.

Terceiro.- Anunciar a contratación mediante publicación de anuncio no taboleiro
de edictos do concello, B.O.P. e plataforma de contratación.

4.- PREGO PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS CONTRATACIÓN SEGURO
RESPONSABILIDADE CIVIL.
Dase conta do prego de prescricións técnicas para a contratación dun Seguro
de Responsabilidade Civil/Patrimonial do Concello, que se transcribe:
“PREGO DE PRESCR ICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DUN SEGURO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL//PATRIM ONIAL DO CONCELLO DE BARRO.
1. TOM ADOR DO SEGURO.
Terá a condición de Contratante do seguro, o Concello de Barro.
2. OFERENTE: ENTIDADE ASEGURADORA
A Entidade Aseguradora oferente que resulte adxudicataria do presente procedem ento, deberá estar dada
de alta no Rexistro Especial de Entidades Aseguradoras da Dirección Xeral de Seguros do Ministerio de
Econom ía e Facenda coa autorización precisa no ram o oportuno.
3. ASEGURADO
Terán a condición de Asegurado neste Contrato:
1. A Corporación Local e os seus organism os autónom os, os seus representantes, directivos, m em bros
da Corporación, funcionarios, em pregados, o persoal en form ación ou en prácticas, o persoal de
protección civil e servizos sociais, os bolseiros e o persoal voluntario que preste os seus servizos para
e por conta do Asegurado e en xeral, o persoal ao seu servizo no exercicio das súas funcións.
2. Quedan com prendidos nesta condición quen presten servizo no Concello e os seus organism os
dependentes en com isión de servizos procedentes doutras Adm inistracións Públicas.

3. Igualm ente queda asegurado o persoal autorizado polo Concello e os seus organism os dependentes,
que se atope en situación de desprazam ento tem poral noutras Entidades, Centros ou Institucións a
condición de que actúe en com isión de servizos.
4. Os m em bros das Com isións de Festas organizadas pola Corporación, na súa actividade de
organización e desenvolvem ento de festas, así com o os profesores, m onitores, voluntarios e dem ais
persoal que axude, colabore ou dirixa as actividades culturais, recreativas ou asistenciais patrocinadas
e prom ovidas pola Corporación.
5. Os herdeiros e fam iliares de calquera dos Asegurados anteriores, respecto das responsabilidades
destes que lles puidesen ser esixibles no caso de falecem ento dos Asegurados.
4. TERCEIROS
Terán a consideración de Terceiros aos efectos deste Contrato:
Os Asegurados na súa calidade de usuarios dos servizos prestados polo Concello de Barro.
Calquer persoa, fisica ou xurídica, distinta do contratante do seguro e dos asegurados, sem pre que
acredite sufrir prexuizos ou danos avaliables económ icam ente, com o consecuencia das actividades dos
asegurados.
5. DANOS E PREXUÍZOS INDEM NIZABLES
Terán a consideración de indem nizables polo presente contrato:
1. Danos corporais, incluidos m orte, enferm idade, lesións ou outros atentados á integridade física ou a
saúde das persoas.
2. Danos Materiais:- A destrución, deterioración ou perda de cousas ou dano ocasionado a anim ais.
3. Prexuízos económ icos consecutivos: as perdas económ icas ocasionadas com o consecuencia directa
dos danos corporais ou m ateriais indem nizables sufridos polo reclam ante da devandita perda.
6. SINISTRO
Todo feito do que poida resultar legalm ente responsable o asegurado, sem pre que sexa obxecto deste
contrato de seguro e poña en xogo as garantías da póliza de conform idade aos term os e condicións
pactados.
Considerarase com o só e único sinistro a sucesión de feitos ou circunstancias que se deriven dun m esm o
orixe ou igual causa, con independencia do núm ero de prexudicados e reclam acións form uladas e o
núm ero de profesionais im plicados.
7. LIM ITES
1. Lím ite por anualidade de seguro:
- A cantidade m áxim a a cargo da Aseguradora pola sum a de todas as indem nizacións correspondentes
a cada anualidade de seguro, con independencia de que sexa consum ida nun ou varios sinistros.
2. Lím ite por sinistro:
- A cantidade m áxim a a cargo da Aseguradora pola sum a de todas as indem nizacións correspondentes
a un sinistro.
3. Sublím ite por vítim a:
- A cantidade m áxim a a cargo da Aseguradora pola sum a de todas as
indem nizacións correspondentes á vítim a, lesionado ou danado, xunto coas que, no seu caso, puidesen
corresponder ás súas causahabientes ou prexudicados
8. RESPONSABILIDADE ASEGURADA:
1. Patrim onial:
- É a responsabilidade que lle sexa esixida á Institución cando a reclam ación do
prexudicado canalícese pola vía da Responsabilidade Patrim onial da Adm inistración, segundo o
establecido na Lei 30/1992, de 26 de novem bro, de Réxim e Xurídico das Adm inistracións Públicas e do
Procedem ento Adm inistrativo Com ún (m odificada pola Lei 4/1999), e o seu Regulam ento sobre
procedim ento en m ateria de Responsabilidade das Adm inistracions Públicas, aprobado por RD 429/1993
de 26 de m arzo.
2. Profesional:
- A responsabilidade derivada dos danos ou prexuízos producidos a terceiros com o consecuencia do
exercicio profesional, tanto na súa vertente sanitaria com o non sanitaria.

3. Explotación:
- A responsabilidade que ten a Institución, derivada dos danos ou prexuízos producidos a terceiros, com o
consecuencia do desem peño das súas funcións e a utilización de bens m obles e inm obles para o
desenvolvem ento da súa actividade dentro ou fóra das súas instalacións.
4. Patronal:
- A responsabilidade que lle sexa esixida á Institución polos accidentes de traballo sufridos polo persoal
que teña a condición de Asegurado ocorridos no desenvolvem ento da actividade asegurada.
9. OBXECTO DO SEGURO
O presente contrato ten por obxecto o aseguram ento das consecuencias económ icas derivadas da
responsabilidade profesional, de explotación e patronal ou por accidente de traballo que durante a vixencia
do m esm o puidese corresponder directa, solidaria ou subsidiariam ente ao Asegurado, por danos
corporais ou m ateriais e prexuízos consecuenciales, causados por acción ou om isión a terceiros, no
exercicio das súas actividades e funcións, incluíndo a responsabilidade que corresponda ao Asegurado
por accións e om isións das persoas sobre as que o Asegurado exerza o deber “in vixiando”.
Queda igualm ente garantida a responsabilidade patrim onial exixible á Adm inistración, conform e ao
establecido na Lei 30/1992, de 26 de novem bro, de Réxim e Xurídico das Adm inistracións Públicas e do
Procedem ento Adm inistrativo Com ún , no que respecta aos danos corporais, m ateriais e prexuízos
consecutivos causados.
Así m esm o, o seguro am para os custos e gastos xudiciais e extraxudiciais que se deriven e a prestación
de fianzas para garantir resúltalas dos devanditos procedem entos.
11. ÁM BITO XEOGRÁFICO E XURISDICCIONAL DA COBERTURA
A garantía deste contrato esténdese e lim ita ás responsabilidades civís e patrim oniais derivadas dos
danos sobrevindos no territorio nacional español, e recoñecidas por Tribunais españois ou de calquera
outro estado da Unión Europea.
12. ÁM BITO TEM PORAL DA COBERTURA
Danos cuxo feito xerador ocorrese durante a vixencia do contrato de seguro e cuxa reclam ación ao
Asegurado ó ao Asegurador efectúese durante a súa vixencia e/ou polo m enos durante dous anos
despois da cancelación do m esm o, sen prexuizo dos prazos de prescripción legalm ente establecidos.
13. DURACIÓN DO CONTRATO
A duración do seguro será de DOUS anos desde a súa form alización. Con independencia do anterior,
o efecto da póliza do seguro com ezará o 7 de febreiro de 2014 data do rem ate da poliza vixente.
Poderán prorrogarse por anualidades sucesivas cun m áxim o de CATRO ANOS, incluído o prim eiro
período de execución do m esm o.
A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o adxudicatario, salvo se existe
preaviso de denuncia pola súa banda por escrito, con catro m eses de antelación ao vencim iento anual
da póliza.
No caso de que o seguro debese deixar de ter efecto e non se form alizou aínda un novo, quedará aquel
prorrogado obrigatoriam ente por un prazo m áxim o de até tres m eses, con abono ao Asegurador da prim a
que proceda polo tem po que dure esta prórroga forzosa.
14. PAGO
O pago das cuotas efectuarase directam ente polo Asegurado ao Asegurador, previa em isión por este de
recibo e conform ación polo servizo xestor.
15. REVISIÓN DE PREZOS
A revisión de prezos vira regulada pólo previsto na cláusula 18 do prego de clausulas adm inistrativas
particulares
16. RISCOS CUBERTOS
A título m eram ente enunciativo e non lim itativo:
1. O Risco de Responsabilidade Patrimonial:

Será aquela atribuíble ao Asegurado pola súa condición de propietario, arrendatario, usufructuario e/ou
usuario de bens inm obles e m obles, así com o a Responsabilidade fronte aos propietarios dos bens
inm obles que se ocupen en réxim e de arrendam ento.
E aquela atribuíble pola súa condición de titular de servizos, que directa, solidaria ou subsidiariam ente
póidalle corresponder por toda lesión física, m aterial e/ou consecuencial que sufran os terceiros nos seus
bens e/ou dereitos, salvo os casos de forza m aior, sem pre que a lesión sexa consecuencia do
funcionam ento norm al ou anorm al dos Servizos Públicos Municipais.
4. Os Riscos Profesionais :
Accións ou om isións de Alcalde, Concelleiros, Técnicos, Funcionarios, Axentes, persoal e em pregados
fixos , tem porais ou eventuais, e por aquelas persoas de quen deba responder no desenvolvem ento das
actividades propias do concello.
- En xeral a responsabilidade derivada da actuación profesional do persoal do Concello por erros, accións
ou om isións profesionais que causen danos m ateriais, persoais ou prexuízos consecuenciales a terceiros
no exercicio das súas funcións.
En especial garántense as responsabilidades derivadas de:
- A responsabilidade derivada dos danos ou prexuízos producidos a terceiros com o consecuencia do
exercicio profesional de personal titulado com o asesores, interventores, tesoureiros, arquitectos,
aparelladores, enxeñeiros e técnicos do concello m entres exerzan as súas funcións para e por conta do
Concello quedando garantidas as responsabilidades derivadas de actividades de asesoram ento, direccion
e/ou supervisión por actividades de obras e/ou proxectos de construcción, m ontaxe, am pliación ou
reform a.
- As actividades de adm inistración, dirección, m antem ento, form ación, etc.
Esta cobertura actuará en defecto ou en exceso e/ou diferenta doutros seguros, obrigatorios ou
non, que puidesen ter subscritos estes profesionais, ben a través dos respectivos Colexios Profesionais
ou en calquera outra form a.
2. Os Riscos xerais de Explotación
- A responsabilidade que ten a Institución, derivada dos danos ou prexuízos producidos a terceiros, com o
consecuencia do desem peño das súas funcións e a utilización de bens m obles e inm obles para o
desenvolvem ento da súa actividade dentro ou fóra das súas instalacións.
-Os danos atribuibles o Concello na sua calidade de propietario, arrendatario, ou usufuructuario de
predios, solares, edificios, locais , instalaciions, vallas, rotulos, cartaces, sem áforos, xardins, prazas,
paseos, fontes, parques infantis, parques públicos, instalacións sociais, sanitarias, docentes, deportivas
e sim ilares, bens m obles e inm obles a excepcions dos danos sufridos polos m esm os. Asi m esm o
quedara am parada a responsabilidade civil com o inquilino fronte os propietarios dos bens inm obles que
ocupe en rexim e de aluguer.
- A título enunciativo pero non lim itativo, inclúense neste punto os danos atribuíbles ao Asegurado com o
consecuencia da propiedade, explotación e uso dos m edios m ateriais e patrim oniais, tales com o edificios
e instalacións, conducións e outras construcións pertencentes ao seu patrim onio ou cuxa posesión
ostente por calquera título xurídico.
A condición de prom otor ou construtor de obras e edificacións de com petencia m unicipal. Neste
caso, o seguro non garante a responsabilidade que se describe no artigo 1.591 do Código Civil.
- Os danos que poidan ocasionarse nos edificios, estruturas ou obras de construcción lindeiras durante
a execución dos traballos de construción asegurados.
-Os danos que se poidan causar pola propiedade ou explotación de cam pos de fútbol, instalacións de
tenis, parques infantis, piscinas e instalacións deportivas en xeral.
- Danos ocasionados pola organización e/ou participación en actividades culturais, deportivas, artísticas
e sociais, festexos e actos públicos, incluíndo a organización e celebración de actividades en
dependencias m unicipais
Para unha m aior aclaración quedará garantida a organización de festexos públicos tales com o cabalgatas,
bailes, verbenas, festas, concursos, xogos tradicionais e actos culturais en xeral.
Dentro do term o actos culturais entenderase incluída a organización de actividades de lecer e
tem po libre (probas deportivas, carreiras, colonias infantís que se desenvolvan en calquera punto do
territorio nacional español).

Igualm ente, queda garantida a organización de festexos con lanzam ento de foguetes, tracas e fogos
artificiais. En canto a estes últim os, a póliza actuará en exceso da garantía que teña contratada a em presa
pirotécnica encargada do disparo dos m esm os.
- Os danos provocados pola propiedade de sinais de tráfico e sem áforos, instalacións e servizos de
ilum inación pública, rede de sum idoiros, traballos de m antem ento, lim peza e recollida de lixos.
- Os servizos de vixilancia e seguridade.
- Os danos causados polo transporte e as m ercadorías transportadas, así com o os danos causados polas
operacións de carga, descarga, m anipulación, transvasam ento e alm acenam ento, con exclusión dos
danos causados ás propias m ercadorías.
- Os derivados de incendio, explosión, fum e, auga, gases, po, hollín, cheiros, vapor, inundación,
afundim ento de terreo, que teñan unha orixe accidental, súbito e repentino.
- A responsabilidade directa, solidaria ou subsidiaria do Asegurado polos danos que ocasionen a terceiros
os contratistas e subcontratistas do Asegurado, sempre que actúen por conta do m esm o.
- Os danos a conducións subterráneas (cables, canles, tubaxes de auga, gas electricidade e sim ilares)
ou aéreas (conducións en superficie ou elevadas), só cando se coñeceu a localización exacta de tales
cables e conducións antes de com ezar os traballos.
- Pola explotación de m ercados, servizos sociais, extinción de incendios e subm inistración de auga .
- Polos danos que poidan ocasionar as vías públicas e os cam iños veciñais a cargo do Concello.
- A responsabilidade en que poida incorrer o persoal voluntario, e o persoal de protección civil tanto en
exercicios prácticos com o en actuacións ordinarias e de em erxencia.
- A responsabilidade subsidiaria que poida recaer sobre o asegurado com o consecuencia do uso de
vehículos a m otor propiedade dos seus em pregados ou de terceiros e postos a disposición das súas
em presas para com isións de servizo.
Esta cobertura funcionará en exceso da cifra establecida para o seguro obrigatorio sobre uso e
circulación de vehículos a m otor, e de calquera outro seguro válido e cobrable que puidese existir para
cubrir este específico risco.
- A responsabilidade derivada dos danos que poidan ocasionar os traballos entregados e/ou realizados,
a condición de que estes danos sexan consecuencia dunha m ala realización dos m esm os e non
transcorrese un prazo superior a seis m eses a contar desde a data de term inación da obra.
- Quedan excluídos os danos que sufran os propios traballos entregados e/ou realizados polo asegurado,
calquera que sexa o seu propietario ou usuario.
- Responsabilidade atribuíble ao Asegurado derivado do deber “in viciando” que lle com peta respecto de
bens doutras entidades públicas que estean na súa posesión.
- Responsabilidade Civil derivada do funcionam ento dos servizos de com petencia ou titularidade
m unicipal, referentes ás seguintes actividades:
- Centros de acollida e centros de atención a pelegrins.
- A tenencia de anim ais.
- Da execución de traballos de:
- Mantem ento e conservacións de beirarrúas, cam iños, estradas, xardíns, parques.
- Mantem ento de edificios e instalacións dependentes do Concello.
- Rede de sum idoiros, abastecim iento, alum eado publico, etc. da súa com petencia.
3. O Risco de Responsabilidade Civil Patronal ou por Accidente de Traballo:
- A responsabilidade que lle sexa esixida ao Concello polos accidentes de traballo sufridos polo persoal
que teña a condición de Asegurado.
- Esta cobertura refírese en todo caso aos danos persoais ou corporais e os seus prexuízos
consecuenciales que sufra o persoal asegurado com o consecuencia do accidente de traballo.
5. Gastos de fianza e defensa
- A defensa do Asegurado, m esm o ante reclam acións infundadas, en calquera procedem ento xudicial,
com prendendo os honorarios e gastos de toda clase que vaian a cargo do Asegurado com o civilm ente
responsable. No caso de declararse por sentenza xudicial firm e que a conduta do asegurado é dolosa,
quedará este obrigado a rem bolsar á com pañía todos os gastos satisfeitos.
- A defensa do Asegurado polos Avogados e Procuradores no Procedem ento que se lles seguise, aínda
despois de liquidadas as Responsabilidades Civís.
- A constitución das fianzas xudiciais esixidas ao Asegurado para garantir a súa responsabilidade civil.
- A constitución da fianza que en causa crim inal esixíseselles para asegurar a súa liberdade provisional.

- A constitución da totalidade da fianza que en causa crim inal fóselles pedida com o garantía das
responsabilidades pecuniarias.
- O pago de todos os custos e gastos xudiciais e extraxudiciais que sobreviñesen a consecuencia do
sinistro.
6. Liberación de gastos
A sum a asegurada pola póliza enténdese liberada de calquera dedución polos gastos xudiciais
m encionados se estes, engadidos á indem nización satisfeita, excedesen do lím ite por sinistro a condición
de que se trate de accións form uladas ante os Tribunais españois.
17. RISCOS EXCLUÍDOS
Con obxecto de prom over ao m áxim o a concorrencia das com pañías á contratación do seguro
que se delim ita no presente prego, non se especifican as exclusións, para que poidan ser delim itadas
polas ofertas técnicas que presenten as citadas com pañías.
Neste sentido, a M esa de Contratación valorará a proposición que sexa m áis vantaxosa, de
acordo cos criterios de ponderación fixados no prego de cláusulas adm inistrativas particulares e o
contidos do inform e técnico que se em ita no seu caso .
18. -LIM ITES DE INDEM NIZACIÓN M ÍNIM OS
As garantías do presente Contrato, establécense considerando os seguintes lím ites m inim o de
indem nización, podendo ser m elloralos nas ofertas que o licitador presente:
Límite mínimo de indemnización por sinistro 300.000,00 €.
Sublímite mínimo por vítima ou lesionado patronal 90.000,00 €.
19.- FRANQUÍA M ÁXIM A
Franquía máxima aplicable por sinistro 300,00 €.
A Aseguradora xestionará todos os sinistros cuxa reclam ación sexa por un im porte superior ao indicado
na franquía, e procederá á indem nización, no seu caso, polo im porte total do sinistro, sen descontar
im porte algún.
Posteriorm ente liquidará o Concello á Aseguradora o im porte da franquía
20. PREZO DE LICITACIÓN.
O prezo máximo de licitación para o periodo anual da totalidade das polizas incluidas no anexo
I do prego será de: oito mil novecentos euros/ano (8.900,00 €/ano )
21. CONFIDENCIALIDADE
A Com pañía Aseguradora obrígase a m anter a confidencialidade dos datos que lle forneza o Concello en
execución das condicións previstas no contrato, non podendo utilizar as m esm as m áis que para as
finalidades estritas que se deriven da cobertura dos riscos.
Así m esm o, obrígase a m anter controlado o acceso dos datos aos que se fai referencia no parágrafo
anterior no caso de que fosen ou fosen inform atizados, de acordo coa lexislación vixente.
22. Criterios de Adxudicación
Criterios avaliables m ediante fórm ula m atem ática:
1. Prezo: 4 puntos
A oferta m áis económ ica terá a puntuación m áxim a. O licitador que non oferte m ellora sobre o
im porte m áxim o de licitación será avaliado con cero puntos. O resto das ofertas valoraranse en proporción
inversa ás contías ofertadas respecto da oferta m áis económ ica sendo a fórm ula a aplicar a seguinte:
P = X * (OV/Ou)
E sendo:
P: puntos a asignar. Ou: oferta económ ica que se valora.
X: puntuación m áxim a por este criterio. OV: oferta económ ica m áis vantaxosa.

Aos efectos indicados na o artigo 152 do Real Decreto Lexislativo 3/2011,
consideraranse anorm ais ou desproporcionadas as proposicións con baixas superiores ao 25% do
orzam ento de licitación, puntuándose con cero puntos ás proposicións que se atopen com prendidas neste
suposto, todo iso independentem ente de que o licitador justifique debidam ente a baixada na súa oferta.
2. Diminución ou eliminación de franquías: 2 puntos
- Terá cero puntos, por este apartado, a oferta que estableza a franquía m áxim a aplicable por
sinistro establecida no prego de prescricións técnicas.
- . As dem ais ofertas puntuaranse de acordo co criterio de proporcionalidade.
3. Incremento de límites por sinistro: 3 puntos
A oferta que estableza o m aior lim ite
- Terá cero puntos, por este apartado, a oferta que estableza o lim ite aplicable por sinistro
establecida no prego de prescricións técnicas.
- . As dem ais ofertas puntuaranse de acordo co criterio de proporcionalidade.
4. Incremento de sublímites por victima ou lesionado patronal: 3 puntos
A oferta que estableza o m aior sublim ite por victim a.
- Terá cero puntos, por este apartado, a oferta que estableza o lim ite aplicable por sinistro
establecida no prego de prescricións técnicas.
As dem ais ofertas puntuaranse de acordo co criterio de proporcionalidade.
O Concello reservase o dereito a declarar deserta a adxudicación do contrato m ediante
resolución m otivada no caso de que estim e que ninguna das ofertas garante unha optim a prestación
do servizo.
24. EXISTENCIA DOUTROS SEGUROS
Cando se produza concorrencia de seguros entre o presente contrato e outros contratos de seguros,
individuais ou colectivos, subscritos polo Asegurado, a Com pañía Aseguradora deberá levar a cabo todas
as xestións tendentes á resolución do sinistro sen prexuízo da liquidación obrigatoria do m esm o, sen que
en ningún caso poida paralizar a súa tram itación por m otivos de concorrencia.
No entanto, unha vez que a Com pañía Aseguradora haxa procedido ao pago e liquidación do sinistro,
poderá exercer as accións que lle correspondan, de facer á recuperación do im porte indem nizado, coa
Com pañía Aseguradora coa que o asegurado teña subscrito o contrato de seguros concorrente.
10. NATUREZA XURÍDICA DO CONTRATO
O contrato que se subscriba terá carácter privado, a tenor do sinalado no artigo 20 do Real Decreto
Lexislativo 3/2011, de 14 de novem bro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do
Sector Público.
A póliza de seguro que se subscriba incorporará unicam ente, revestindo carácter contractual, o contrato
adm inistrativo, o Prego de Cláusulas Adm inistrativas Particulares e o presente Prego de Prescricións
Técnicas, que rexen na contratación do seguro colectivo, así com o as m elloras que fosen ofertadas polo
licitador e aceptadas polo órgano contratante.
Todo iso, e unicam ente, configurará o contrato de seguro.
En consecuencia, os licitadores non poderán incluír nas súas ofertas nin, por conseguinte, form ará parte
do contrato de seguro Condición Xeral, Especial ou Adicional algunha salvo as que proceda incluír no
contrato de seguro en aplicación da lexislación en vigor.
Por conseguinte, en canto aos seus efectos e extinción, o contrato que se subscriba rexerase polas
norm as de dereito privado que, conform e á súa natureza, sexanlle de aplicación.
Barro a 25 de xaneiro de 2013".-------------------------------------------------

Proponse a aprobación do citado prego de prescricións técnicas.

O asunto foi dictaminado en comisión informativa de asuntos do pleno de data
31.01.2013.
A Corporación Municipal tras breve deliberación por unanimidade
ACORDA:
Primeiro.- Aprobación do prego de prescricións técnicas para a contratación dun
seguro de responsabilidade civil/patrimonial do Concello de Barro transcrito
Segundo.- Anunciar a contratación mediante publicación de anuncio no taboleiro
de edictos do concello, B.O.P. e plataforma de contratación.

5.- PREGO PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS CONTRATACIÓN SEGURO DANOS
MATERIAIS.
Dase conta do prego de prescricións técnicas que rexen na contratación dunha
póliza de seguros de danos materiais para o Concello de Barro, que se transcribe:
“PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS QUE REXEN NA CONTRATACIÓN DUNHA POLIZA DE
SEGURO DE DANOS M ATERIAIS PARA O CONCELLO DE BARRO.
1.- OBXECTO DO SEGURO.
O obxecto do contrato é o que se detalla a continuación: SEGURO DE DANOS MATERIAIS nas
condicións establecidas no presente Prego e no Prego de Cláusulas Adm inistrativas Particulares.
Mediante o cobro polo Asegurador da correspondente prim a, na form a e polo procedem ento establecido
neste Prego e dentro dos lím ites pactados tanto no Prego de Prescricións Técnicas com o no Prego de
Cláusulas Adm inistrativas Particulares dos que traerá a súa causa a póliza que se subscriba, a Com pañía
indem nizará a contía que no seu caso corresponda.
2.- NATUREZA XURIDICA DA PÓLIZA.
O contrato que se subscriba terá carácter privado, a tenor do sinalado no artigo 20 do Real Decreto
Lexislativo 3/2011, de 14 de novem bro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do
Sector Público.
A póliza de seguro que se subscriba incorporará unicam ente, revestindo carácter contractual, o contrato
adm inistrativo, o Prego de Cláusulas Adm inistrativas Particulares e o presente Prego de Prescricións
Técnicas, que rexen na contratación do seguro colectivo, así com o as m elloras que fosen ofertadas polo
licitador e aceptadas polo órgano contratante.
Todo iso, e unicam ente, configurará o contrato de seguro.
En consecuencia, os licitadores non poderán incluír nas súas ofertas nin, por conseguinte, form ará parte
do contrato de seguro Condición Xeral, Especial ou Adicional algunha salvo as que proceda incluír no
contrato de seguro en aplicación da lexislación en vigor (por exem plo, Cláusula de Consorcio de
Com pensación de Seguros).
Por conseguinte, en canto aos seus efectos e extinción, o contrato que se subscriba rexerase polas
norm as de dereito privado que, conform e á súa natureza, sexanlle de aplicación.
3.- SUXEITOS DE CONTRATACION.
Ofertantes.
As entidades aseguradoras, que deberán estar inscritas no Rexistro público adm inistrativo de entidades
aseguradoras e reaseguradoras da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións coa autorización
precisa no ram o oportuno.

Tom ador do seguro
O concello de Barro.
Asegurado
O Concello de Barro e os seus organism os dependentes.
4.- DURACIÓN DO CONTRATO.
A duración do seguro será de DOUS ANOS desde a súa form alización.
Con independencia do anterior, o efecto da póliza do seguro comezará na data de vencimento de
cada unha das pólizas vixentes a data que se sinala no anexo I
Poderán prorrogarse por anualidades sucesivas cun m áxim o de CATRO ANOS, incluído o prim eiro
período de execución do m esm o.
A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o adxudicatario, salvo se existe
preaviso de denuncia pola súa banda por escrito, con catro m eses de antelación ao vencim iento anual
da póliza.
No caso de que o seguro debese deixar de ter efecto e non se form alizou aínda un novo, quedará aquel
prorrogado obrigatoriam ente con abono ao Asegurador da cantidade que proceda polo tem po que dure
esta prórroga forzosa.

5.- BENS ASEGURADOS.
Todos os bens de calquera clase, natureza e descrición (m esm o durante o transcurso da súa construción,
instalación e/ou m ontaxe) que constitúan o patrim onio propio do Asegurado, así com o aqueles que se
atopen situados dentro do recinto das instalacións do Asegurado, ou nas súas proxim idades para o
servizo das m esm as, ou noutros lugares adscritos operacionalm ente ás dependencias do m esm o, e sobre
os cales teña título de propiedade ou outro interese asegurable.
A título enunciativo e non limitativo quedan incluídos:
Os bens asegurados durante o seu tránsito (bens tem poralm ente desprazados).
Calquera situación de nova adquisición coas lim itacións que m áis adiante se indican.
Bens propiedade de terceiras persoas, en ausencia de póliza existente.
Bens propiedade do persoal do asegurado (ferram entas, útiles, roupas e outros obxectos de uso
persoal).
Bens propiedade do asegurado en poder de terceiros.
Obras de reform a realizadas polas entidades aseguradas en edificios utilizados en réxim e de
aluguer.
Equipos electrónicos de procesos de datos
Aparellos de visión e son.
Planos, deseños, ficheiros, arquivos, m icrofilm es, m anuscritos, rexistros sobre películas,
fotografías e soportes de procesam iento de datos e sim ilares, en canto aos gastos de reposición m aterial
refírese.
Patróns, m oldes, m odelos, m atrices e sim ilares, en canto aos gastos de reposición m aterial
refírese.
Canles, m uros de contención de terras independentes de edificios, torres de soporte de liñas
eléctricas, piscinas, frontóns e outras instalacións deportivas.
Metálico.
Superficies pavim entadas.
Céspedes, árbores, plantas e arbustos incluídos os custos de acondicionam ento do terreo, que
form en parte dun risco ou situación asegurada.
Vehículos a m otor matriculados en repouso dentro das instalacións (incluídos os dos em pregados
en ausencia de póliza).
Transform adores, xeradores, cadros, equipos de control e instalacións accesorias.
Bens durante a súa construcción.
Efectos tim brados, títulos, valores m obiliarios e sim ilares.

6.- BENS EXCLUÍDOS.
Terreos, custos de acondicionam ento de terreos, paisaxes, céspedes, plantas, arbustos, árbores,
m adeiras ou colleitas en pé, que non form en parte dun risco ou situación asegurada.
Bens situados en, sobre ou baixa a auga, xa sexa no mar, ríos, canles e sim ilares.
Minerais e com bustibles fósiles, líquidos e gaseosos antes da súa extracción, cavernas, estratos
subterráneos e o seu contido.
Plataform as e equipos de perforación e/ou extracción, excepto desm ontados e depositados en
alm acéns ou zonas de alm acenam ento.
Vehículos a m otor, propios ou de terceiros, autorizados para circular en vías públicas, incluíndo
os seus rem olques, cando se atopen fose das instalacións aseguradas.
Naves, aeronaves e o seu contido.
Anim ais vivos.
Presas, fosos, pontes, pozos.
Estradas, cam iños, recubrim ientos do terreo, vías férreas, túneles, pontes, presas, fosos, diques,
canles, peiraos, portos, espigóns, pozos, gasodutos e oleodutos.
Liñas do tendido eléctrico e transform adores, tubos, tubaxes e outras instalacións, situados fóra
do recinto dos riscos asegurados.
Materiais radioactivos e/ou ionizantes.
7.- RISCOS CUBERTOS.
7.1.- Coberturas Básicas:
Todo Risco de Danos Materiais de acordo cos term os e lím ites que se indican no presente prego.
Dentro dos lím ites que se establezan no contrato, o Asegurador indem nizará os danos e/ou
perdas m ateriais causados directam ente aos bens asegurados por TODO RISCO non especificam ente
excluído, así com o os producidos polas consecuencias inevitables dos m esm os.
7.2.- Desembolsos com plementarios:
Indem nizaranse polo 100% do valor asegurado:
- Os danos e/ou perdas aos bens asegurados que ocasionen as m edidas necesarias adoptadas
pola Autoridade e/ou o Asegurado para im pedir, cortar ou extinguir o sinistro.
- Os gastos que ocasione ao Asegurado o transporte dos Bens Asegurados ou calquera outras
m edidas adoptadas co fin de salvalos do sinistro ou de m inorar os danos causados polo m esm o, aínda
cando non lograse o fin perseguido.
- Os m enoscabos que sufran os obxectos salvados polas circunstancias descritas nos parágrafos
anteriores.
- O valor dos obxectos desaparecidos con ocasión do sinistro, sem pre que o Asegurado acredite
o seu preexistencia.
7.3.- Coberturas Adicionais:
Indemnizaranse os gastos, extracostes e/ou danos, como m ínimo até os límites a primeiro
risco que se indican a continuación:
Gastos de dem olición e rebo: 150.000 euros.
Gastos de extinción: 150.000 euros.
Honorarios de Peritos e Profesionais: 60.000 euros.
Gastos de reobtención de inform ación e/ou do contido de arquivos, deseños, m icrofilm s,
m anuscritos, planos, títulos, valores, rexistros sobre películas, fotografías e soportes de datos: 150.000
euros.
Gastos de reposición de patróns, troqueles, m odelos, m atrices e sim ilares: 150.000 euros.
Gastos ocasionados pola obtención de perm isos e/ou licenzas para reconstruír a propiedade
sinistralidade: 60.000 euros.
Gastos de desprazam ento, alm acenaxe, reposición e transporte: 60.000 euros.

Bens tem poralm ente desprazados. Bens en tránsito: 150.000 euros.
Desaloxo forzoso dos locais asegurados/ inhabilitabilidad: 80.000 euros.
Vehículos en repouso dentro das instalacións: 50.000 euros.
Danos estéticos: 10.000 euros.
Céspedes, plantas, arbustos e árbores: 10.000 euros.
Obxectos de valor artístico: 30.000 euros.
Danos en aparellos eléctricos de produción, distribución e transform ación de electricidade,
equipos e instalacións eléctricas e/ou electrónicas: 40.000 euros.
Danos a bens en curso de construción e/ou m ontaxe: 60.000 euros.
Garantía de bens en situacións indeterm inadas: 150.000 euros.
7.4.- Outras coberturas:
Establécense com o m ínimo, os seguintes límites
-

Roubo e Expoliación: 100% do valor asegurado de contido.
Obxecto de valor especial a prim eiro risco: 40.000 euros.
Danos nos locais: 15.000 euros.
M etálico e efectos en caixa de caudais: 3.000 euros.
Metálico e efectos en m oble pechado e caixas rexistradoras: 3.000 euros.
Transportadores de fondos: 6.000 euros.

-

Rotura de lúas, cristais e rótulos: Lím ite a prim eiro risco de 12.000 euros.
Inclúese nesta garantía o risco de rotura, incluíndo os gastos de transporte e instalación, de lúas,
cristais e/ou outros m ateriais análogos, así com o os letreiros e rótulos lum inosos e/ou de plástico ou
sim ilares, existentes nas situacións obxecto do seguro, tanto se form an parte do edificio com o do seu
contido, incluíndose as m anufacturas, gravados e/ou inscricións publicitarias, ornam entais e/ou doutro
tipo, que existisen nas correspondentes pezas.
-

Danos materiais producidos pola auga:
Danos producidos pola auga a consecuencia de rebentón, rotura, desbordam ento ou atasco de
conducións de distribución ou baixadas de auga ou de depósitos e aparellos que form en parte dos
edificios ou instalacións aseguradas, ou ben procedentes de bens lindeiros ou próxim os propios ou de
terceiros.
Quedan así m esm o com prendidos os gastos que ocasionen os traballos de localización e
reparación da avaría e garántese igualm ente a om isión do peche de billas,válvulas ou chaves de auga.
Os gastos de desbarre e extracción de lodos, a consecuencia dun sinistro am parados por esta
garantía, consideraranse com o danos aos bens asegurados até un lim ite de 30.000 euros.
-

Avaría de maquinaria para instalacións e equipos electrónicos:
Danos aos equipos: Lím ite a prim eiro risco de 7.400 euros.
Danos a portadores externos e recuperación de datos: 2.000 euros.
Gastos adicionais: Lím ite a prim eiro risco de 2.000 euros.
7.5.- Condicións adicionais:

-

Cobertura autom ática até un 20% e regularización anual de prim a.
Garantía de novas adquisicións e/ou investim entos: 750.000 euros.
Com pensación de capitais por substitución.

8.- RISCOS EXCLUÍDOS
Dolo ou culpa grave do Tom ador ou asegurado.
Guerra, invasión, actos de inim igos estranxeiros, hostilidades ou operacións bélicas (con ou sen
declaración form al de guerra), guerra civil, m otíns, levantam entos populares, insurrección, rebelión ou
calquera acto realizado por parte, en nom e de ou en conexión con calquera organización cuxas

actividades están dirixidas a derrocar pola forza a un goberno de dereito ou de feito, lei m arcial ou estado
de sitio.
Os sinistros cualificados polo poder público de Catástrofe ou Calam idade Nacional.
Confiscación, expropiación, nacionalización, requisa, destrución ou dano aos bens asegurados
por orde dada, de form a expresa sobre os m esm os, por calquera goberno de dereito ou feito ou de
calquera autoridade local ou pública excepto cando se de para im pedir a propagación dun sinistro.
Reaccións nucleares, radiacións iónicas ou contam inación radioactiva, así com o os gastos de
descontam inación, procura e recuperación de isótopos radioactivos.
A perda ou desaparición inexplicable de bens que non sexa consecuencia dun sinistro am parado
pola póliza, as faltas descubertas ao facer inventario e a fraude e infidelidade de persoas ao servizo do
Asegurado.
As perdas ou danos producidos por insectos e roedores; vicio propio ou defecto latente; erro de
deseño; fabricación defectuosa ou utilización de m ateriais defectuosos no desenvolvem ento, proceso ou
fabricación, dos produtos do Asegurado; desgaste, uso e deterioración graduais; dim inucións e perdas
de peso, evaporación, erosión, corrosión, oxidación, cavitación, arañazos e raspaduras, herrum bre,
incrustaciones, contam inación ou polución graduais, m oho, hum idade ou sequedad da atm osfera e
tem peraturas extrem as, cam bios de cor, textura, sabor e acabado; asentam ento norm al, contracción,
dilatación e agrietam iento de edificios ou dos seus elem entos ou cim entos; danos m agnéticos, alteración
ou borrado de arquivos ou soportes electrónicos de proceso de datos, excepto o indicado a este respecto
no apartado de Riscos Cubertos.
No entanto se devanditos danos ou perdas orixinasen outra ou outras seguintes ou subseguintes,
cuxa causa non estea excluída, indem nizaranse exclusivam ente as perdas ou danos producidos polo
citado sinistro.
Igualm ente quedarán cubertos devanditos danos cando ocorran com o consecuencia directa dun
risco garantido pola póliza.
Solidificación do m aterial derretido ou fundido contido en fornos ou outros aparellos, instalacións,
liñas de condución ou de transm isión e accesorios, excepto cando sexa consecuencia directa dun risco
garantido polo seguro.
As perdas e/ou penalizacións habidas com o consecuencia de perdas de uso, atrasos ou perdas
de m ercado.
Os danos e/ou perdas m ateriais com o consecuencia de sinistros cuxa cobertura queda a cargo
do Consorcio de Com pensación de Seguros, así com o a diferenza entre os danos producidos e as
cantidades indem nizadas polo citado Organism o en razón da aplicación de franquías, detracciones, regras
proporcionais ou outras lim itacións sim ilares.
Alteración ou m utación xenética.
Danos resultantes de m utacións e/ou alteracións xenéticas.
Contam inación de calquera clase, calquera que sexa a súa orixe, así com o:
Extracción de m aterias contam inantes dos cascallos.
Extracción de m aterias contam inantes do chan ou da auga.
Rem oción ou transporte de bens ou cascallos a outro lugar para alm acenaxe ou
descontam inación necesaria por estar os devanditos bens ou cascallos contam inados.
Fenóm enos da natureza (erupciones volcánicas, terrem otos, trem ores de terra, desprendem entos
ou correm ento de terreo, aludes, furacáns, ciclóns, inundacións, xeadas, xeo, em bates de m ar e grandes
m areas.
Fum e, po ou area.
Vicio propio, erros de deseño, defecto de fabricación,
Corrupción, destrución, distorsión, borrado de datos ou calquera outra alteración ou perda de ou
dano aos datos inform áticos, sistem as ou calquera outro tipo de program ación ou instrución establecida.
9.- SUMA ASEGURADA.
A suma asegurada é a que aparece no Anexo I do presente prego.
10.- CRITERIOS DE VALORACION.

Valor de Reposición a novo
Edificios
Indem nizaranse a "Valor de reposición a novo", entendéndose este valor com o o custo de
substituír o ben sinistrado por un novo e que realice a m esm a función e coas m esm as capacidades
sinistradas.
Contido
Indem nizarase a “Valor de reposición a novo”. A indem nización correspondente só se producirá
se se efectúa a substitución, pois de non efectuarse indem nizarase a valor real.
Coberturas Automática e regularización anual de prima.
Queda garantido sobre os capitais de "edificios", "equipos" e contido en xeral, con exclusión
expresa de "existencias", un aum ento autom ático m áxim o do 20% dos capitais garantidos para os
devanditos bens sen necesidade de com unicación previa por parte do Asegurado.
Derrogación da aplicación da regra proporcional
Os valores declarados considéranse a Prim eiro Risco e a Valor Convido de tal m aneira que O
Asegurador renuncia á aplicación da regra proporcional prevista nas Condicións Xerais.
Compensación de capitais por situación
Convense expresam ente que os excedentes de sum as aseguradas que puidesen existir en
calquera dos bens asegurados de cada situación de risco aplicaranse a aqueles outros da m esm a
situación nos que aparecese unha insuficiencia de seguro.
11.- FRANQUÍA M ÁXIM A
Establecese con carácter xeral unha franquía fixa de 300 euros.
12.- CLAÚSULA DE PAGO AOS PROVEDORES/REPARADORES.
O pago das reparacións será realizado directam ente pola Com pañía adxudicataria aos talleres
e/ou provedores intervinientes no prazo non superior a 30 días a contar desde a term inación com pleta da
m esm a, salvo que se inclúa servizo de reparación.
13.- PREZO DE LICITACIÓN.
O prezo máximo de licitación para o periodo anual da totalidade das polizas incluidas no
anexo I do prego será de: cinco mil cen euros /ano (5.100 €/ano).
14.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.
Os criterios que serven de base par a valoración das ofertas e para a determ inación da m ais
ventaxosa, coa ponderación que se lles atribue, son os seguintes:
1. Prezo: 6 puntos.
A oferta m áis económ ica terá a puntuación m áxim a. O licitador que non oferte m ellora sobre o
im porte m áxim o de licitación será avaliado con cero puntos. O resto das ofertas valoraranse en proporción
inversa ás contías ofertadas respecto da oferta m áis económ ica sendo a fórm ula a aplicar a seguinte:
P = X * (OV/Ou)
E sendo:
P: puntos a asignar.
Ou: oferta económ ica que se valora.
X: puntuación m áxim a por este criterio.
OV: oferta económ ica m áis vantaxosa.
Aos efectos indicados na o artigo 152 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, consideraranse
anorm ais ou desproporcionadas as proposicións con baixas superiores ao 25% do orzam ento de

licitación, puntuándose con cero puntos ás proposicións que se atopen com prendidas neste suposto, todo
iso independentem ente de que o licitador justifique debidam ente a baixada na súa oferta.
2. Diminución ou eliminación de franquías: 3 puntos
Terá cero puntos, por este apartado, a oferta que estableza a franquía m áxim a aplicable por
sinistro establecida no prego de prescricións técnicas.
As dem ais ofertas puntuaranse de acordo co criterio de proporcionalidade.
-

Por cada 100 euros de reduccion de franquia 1 punto.

15.- REVISIÓN DE PREZOS
A revisión de prezos virá regulada pólo previsto na cláusula 18 do prego de clausulas
adm inistrativas particulares
16.- SINIESTRABILIDAD
Os licitadores poderán solicitar a inform ación de sinistralidade
Barro a 25 de xaneiro de 2013

ANEXO 1: BENS ASEGURADOS
EDIFICIOS

SITUACIÓN

CONTINENTE

CONTIDO

Vencimento

Pabillón
Polideportivo

San Antoniño nº
13-Perdecanai

537.134,42

24.050,79

03.09.2013

Casa Consistorial

San Antoniño nº
8-Perdecanai

300.000,00

18.000,00

01.04.2013

Nave Escola Taller
Planta Alta

Outeiro nº 12-BPerdecanai

250.000,00

7.000,00

18.05.2013

Nave Escola Taller
Planta baixa

Outeiro nº 12-BPerdecanai

250.000,00

20.000,00

18.05.2013

Biblioteca

San Antoniño nº
12-Perdecanai

150.000,00

20.000,00

22.04.2013

443.000,00

Asegurado polo
Consorcio

Escola Infantil

Outeiro nº 5-BPerdecanai

Rotura cristais
15.000,00
1.945134,42

01.10.2013
89.050,79

EQUIPOS ELECTRÓNICOS E INFORM ATICOS DA CASA CONSISTORIAL:
EQUIPO
8 ordenadores

VALOR
5.600,00

VENCIMENTO

2 Said

400,00

4 Impresoras

400,00

2 destructoras de papel

700,00

1 Fax

150,00

1 Swich

150,00
7.400

10042013

Proponse a aprobación do citado prego de prescricións técnicas que rexen a
contratación dunha póliza de seguro da danos materiais para o Concello de Barro.
O asunto foi dictaminado en comisión informativa de asuntos do pleno de data
31.01.2013.
A Corporación Municipal tras breve deliberación por unanimidade
ACORDA:
Primeiro.- Aprobación do prego de prescricións técnicas que rexen na
contratación dunha póliza de seguro de danos materiais para o Concello de Barro,
transcrito anteriormente.
Segundo.- Anunciar a contratación mediante publicación de anuncio no taboleiro
de edictos do concello, B.O.P. e plataforma de contratación.

6.- PREGO PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS CONTRATACIÓN SEGURO
VEHÍCULOS.
Dase conta do prego de prescricións técnicas que rexen na contratación de
póliza de seguros para os vehículos do Concello que Barro, que se transcribe:
“PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS QUE REXEN NA CONTRATACIÓN PÓ LIZA DE
SEGUROS PARA OS VEHÍCULOS DO CONCELLO DE BARRO
1. OBXECTO DO SEGURO
O obxecto da presente contratación é a subscrición por parte do Concello de Barro, com o tom ador
do seguro, dunha póliza ou pólizas que cubran os riscos derivados do uso e circulación dos vehículos que
actualm ente integran a frota do Concello, segundo relaciónase no Anexo I, e os que, dado o carácter
dinám ico da frota, constitúan devandito Parque durante o período de vixencia do seguro, conform e ás
condicións que se especifican no presente prego, as cales teñen a consideración de coberturas m ínim as.
Existe un Anexo I a este prego coa descrición detallada da frota de vehículos, que será entregada
a aqueles licitadores que o soliciten expresam ente, previa firm a dun acordo de confidencialidade.
No caso de que a com pañía aseguradora non teña o sistem a de seguro de frota (non poida em itir
unha soa póliza para todos os vehículos), adm itiranse ofertas que independentem ente do núm ero de
pólizas que a com pañía em ita, a xestión de altas e baixas (regularizacións), así com o a facturación do

seguro, haberá de realizarse com a se dunha única póliza tratásese (un só recibo e certificados individuais)
cuxa adm inistración se indica na cláusula oitava do presente prego.
2. NATUREZA XURÍDICA DA PÓLIZA
O contrato que se subscriba terá carácter privado, a tenor do sinalado no artigo 20 do Real
Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novem bro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos
do Sector Público.
A póliza de seguro que se subscriba incorporará unicam ente, revestindo carácter contractual, o
contrato adm inistrativo, o Prego de Cláusulas Adm inistrativas Particulares e o presente Prego de
Prescricións Técnicas, que rexen na contratación do seguro colectivo, así com o as m elloras que fosen
ofertadas polo licitador e aceptadas polo órgano contratante.
Todo iso, e unicam ente, configurará o contrato de seguro.
Por conseguinte, en canto aos seus efectos e extinción, o contrato que se subscriba rexerase polas
norm as de dereito privado que, conform e á súa natureza, sexanlle de aplicación.
3. SUXEITOS DA CONTRATACIÓN
Tom ador: Terá a condición de Tom ador o Concello de Barro.
Asegurado: Terán a condición de asegurado a persoa física ou xurídica titular do interese obxecto do
seguro, a quen corresponden no seu caso os dereitos derivados da póliza e que en defecto do tom ador
do seguro, asum e as obrigacións derivadas daquel. Aos efectos do presente contrato os asegurados
serán o tom ador do seguro e os condutores autorizados polo Organism o.
Terceiros: Terán a consideración de Terceiros, aos efectos do contrato, calquera persoa física ou
xurídica, titular do dereito a indem nización, que non estea excluído por Lei ou polo contrato de seguro
aplicable. Aos efectos do presente contrato, os vehículos asegurados terán a consideración de terceiros
entre si.
Condutores: Os vehículos poderán ser conducidos por calquera persoa autorizada polo Concello en
posesión de licenza adm inistrativa adecuada ao tipo de vehículo conducido, sen que se contem plen
exclusións nin se apliquen recargas ou descontos por idade e/ou antigüidade do perm iso de conducir dos
condutores
4. DURACIÓN DO SEGURO
A duración do Seguro será de DOUS ANOS desde a súa form alización.
Para o prim eiro
ano do seguro, iranse incorporando conform e vaian vencendo cada un dos vehículos aplicándose o
prorrateo que lle sexa de aplicación segundo o descrito na cláusula 8 sobre de Altas e baixas de
vehículos e m odificacións de cobertura.
Hom oxeneizaranse desta form a os vencim ientos das diferentes pólizas, de form a que todos os vehículos
teñan o m esm o vencim iento unha vez Transcorrido este período inicial.
Para o seguinte período anual todos os vehículos estarán incluídos por anualidade com pleta ou
poderán prorrogarse por anualidades sucesivas, até unha duración m áxim a de CATRO ANOS, incluído
o período inicial de execución do m esm o.
A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o em presario
adxudicatario do contrasto. Salvo se existe preaviso pola súa banda con 4 m eses de antelación ao
vencim iento anual da póliza.
No caso de que o seguro debese deixar de ter efecto e non se form alizou aínda un novo, quedará
aquel prorrogado obrigatoriam ente por un prazo m áxim o de até tres m eses, con abono ao Asegurador
da prim a que proceda polo tem po que dure esta prórroga forzosa.
5. ÁM BITO TERRITORIAL
As garantías deste contrato esténdense a todo o territorio nacional e a aqueles países incluídos
no Certificado Internacional de Seguros.
6. GARANTÍAS CUBERTAS
O presente seguro cubrirá, com o m ínim o, as garantías que se especifican a continuación
distribuídas segundo a Modalidade de coberturas asignada a cada vehículo segundo relación incluida no
Anexo I:
1.- Responsabilidade Civil de Subscrición Obrigatoria (R.C.O.)

A póliza garantirá até os lím ites cuantitativos vixentes, a obrigación indem nizatoria derivada dos
condutores dos vehículos apuntados nas condicións particulares, de feitos da circulación nos que
interveñan devanditos vehículos e dos que resulten danos ás persoas e/ou aos bens. Esta obrigación será
exixible a tenor do disposto na Lei 21/2007, de 11 de xullo, pola que se m odifica o texto refundido da Lei
sobre Responsabilidade Civil e Seguro na
Circulación de vehículos a m otor, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2004, de 29 de outubro, e o
texto refundido da Lei de Ordenación e Supervisión de Seguros Privados, aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 6/2004, de 29 de outubro. Así com o polo Real Decreto 1507/2008, de 12 de setem bro, polo
que se aproba o Regulam ento do seguro obrigatorio de responsabilidade civil na circulación de vehículos
a m otor
2.- Responsabilidade Civil de Subscrición Voluntaria, cun límite por sinistro de 50 m illóns de euros
por evento e en exceso dos lím ites do seguro obrigatorio. (RCV)
Por esta m odalidade garántese o pago das indem nizacións que, en virtude do disposto nos artigos
1.902 e concordantes do Código Civil e artigos 116 e concordantes do Código Penal, o Asegurado ou o
Condutor autorizado e legalm ente habilitado, débase satisfacer a consecuencia da Responsabilidade Civil
extracontractual derivada dos danos causados a terceiros con m otivo da circulación.

3.- Defensa xurídica, constitución de fianzas e Reclamación de Danos.
O Asegurador obrígase, dentro os lím ites establecidos na lei e no contrato, a facerse cargo dos
gastos en que pode incorrer o asegurado com o consecuencia da súa intervención nun procedem ento
adm inistrativo, xudicial ou arbitral e a prestarlle os servizos de asistencia xurídica, xudicial, extraxudicial
derivados da cobertura do seguro, adem ais da indem nización por danos ou
prexuízos directos causados polo devandito terceiro con m otivo da circulación do vehículo segundo o
apuntado nas condicións particulares da póliza.
O Asegurador obrígase a constituír, polo Asegurado ou o Condutor autorizado, as fianzas para
garantir a súa liberdade provisional e as responsabilidades pecuniarias que lles fosen esixidas pola
Autoridade Xudicial, con m otivo de accidente cuberto pola póliza.
Así m esm o, quedará garantido o abono dos gastos de reclam ar en nom e do asegurado ao
terceiro responsable, tanto am igable com o xudicialm ente, a indem nización polos danos e prexuízos
directos causados polo devandito terceiro con m otivo da circulación do vehículo asegurado, debendo o
Asegurado outorgar poderes e efectuar as designacións que para iso sexan necesarias.
4.- Lúas
Por esta cobertura garántese a reposición e gastos de colocación das lúas do vehículo asegurado,
en caso de rotura das m esm as.
5.-Incendio do propio vehículo
Por esta cobertura garántese a reparación ou reposición das partes danadas accidentalm ente por
Incendio, explosión e caída do raio, tanto en circulación com o en repouso ou durante o seu transporte.
Cando o im porte estim ado da reparación ou reposición dos danos exceda do 75% do valor venal
considerarase perda total.
Para calquera vehículo en Renting (Aluguer longa duración): Perda Total
No caso de que a reparación do vehículo supere o 100% do seu valor financeiro indem nizarase ao
propietario co valor financeiro ó valor en libros (*) do vehículo no m om ento anterior ao sinistro, quedando
os restos do m esm o a favor da Com pañía aseguradora.
(*) Aos efectos deste contrato entenderase por:
- Valor financeiro ó valor en libros: o capital pendente de am ortizar polo propietario do vehículo.
- Capital pendente de am ortizar (**): O im porte do investim ento realizado m enos o capital am ortizado.
(**) Inclúe o valor residual do vehículo.
En calquera caso o propietario com prom étese a facilitar xustificación do devandito valor financeiro ó valor
en libros.
6.- Roubo
Cando se produza com o consecuencia da subtracción ilexítim a ou tentativa, do vehículo
asegurado:

a) A indem nización por desaparición do vehículo asegurado, ou por subtracción parcial das partes
fixas do m esm o.
b) A reparación ou reposición das partes danadas no vehículo asegurado e os seus elem entos
fixos.
Cando se produzan danos parciais, o lím ite da prestación será o custo da reparación ou
substitución dos elem entos deteriorados ou destruídos.
En caso de desaparición do vehículo com pleto ou cando o im porte estim ado da reparación ou
reposición dos danos exceda do 75% do valor venal
Para calquera vehículo en Renting (Aluguer longa duración): Perda Total
No caso de que a reparación do vehículo supere o 100% do seu valor financeiro indem nizarase
ao propietario co valor financeiro ó valor en libros (*) do vehículo no m om ento anterior ao sinistro,
quedando os restos do m esm o a favor da Com pañía aseguradora.
(*) Aos efectos deste contrato entenderase por:
- Valor financeiro ó valor en libros: o capital pendente de am ortizar polo propietario do vehículo.
- Capital pendente de am ortizar (**): O im porte do investim ento realizado m enos o capital am ortizado.
(**) Inclúe o valor residual do vehículo.
En calquera caso o propietario com prom étese a facilitar xustificación do devandito valor financeiro
ó valor en libros.
7.- Danos Propios
Esta cobertura com prende os danos que poida sufrir o vehículo asegurado com o consecuencia
dun accidente producido por unha causa exterior, violenta e instantánea, en todo caso con independencia
da vontade de condutor, achándose o vehículo en circulación, en repouso ou en curso do seu transporte,
incluíndo incendio e roubo do vehículo.
8.- Asistencia en Viaxe
O Asegurador está obrigado ao rem olcaje dos vehículos asegurados en caso de avaría ou
accidente desde calquera punto situado dentro do territorio nacional, ao taller designado en cada caso
polo Concello sen existir ningún tipo de lim itación.
Esta garantía cubrirá desde o quilóm etro 0.
9.- Garantía de Accidentes do Condutor:
Falecem ento: Capital m ínim o de 30.000 euros
Invalidez Perm anente Total: Capital m ínim o de 30.000 euros (con barem o de parciais).
Asistencia Medico-Farm acéutica: o Asegurador tom a ao seu cargo todos os gastos de asistencia
m édico farm acéutica e hospitalaria que se produzan no prazo dun ano desde a ocorrencia do sinistro
10.-Peritación previa de vehículos
O Concello porá a disposición da entidade adxudicataria, os vehículos que com poñen a frota
obxecto de cobertura, coa finalidade de que se realice a oportuna peritación antes da form alización do
contrato. Dicha peritación levará a cabo no m om ento e lugar que designe o tom ador do seguro.
7. FRANQUÍAS E EXCLUSIÓNS
Cada em presa licitadora deberá achegar xunto co seu proxecto de póliza, as condicións xerais
que lle son aplicables, a condición de que non contradigan as estipulaciones do prego (incluíndo
definicións de cada garantía, relación dos riscos excluídos de cobertura, etc.)
8. XESTIÓN E ADM INISTRACIÓN DA FROTA
Altas e baixas de vehículos e m odificacións de cobertura:
No caso de altas ou baixas de vehículos e/ou m odificacións das distintas coberturas descritas no
presente prego, o adxudicatario obrígase a respectar o prezo ofertado para os m esm os tipos de vehículos
e garantías contratadas durante cada anualidade de seguro. No suposto de altas de vehículos e/ou
m odificacións de cobertura, durante a vixencia do contrato, a Com pañía quedará obrigada a asum ir as
coberturas solicitadas polo Tom ador, m ediante o cobro da prim a correspondente, a condición de que os
riscos e garantías sexan sim ilares aos xa existentes. Ao devandito im porte realizarase o prorrateo ata data
de com ezo do contrato do prim eiro ano en curso. No suposto que se produzan baixas de vehículos, a
Com pañía quedará obrigada a com pensar a parte de prim a non consum ida até o vencim iento do

contrato. A liquidación das prim as correspondentes a estes m ovem entos efectuarase en único pago
anual dentro da anualidade do seguro.
Certificado Independentem ente da póliza única, será expedido un certificado pola com pañía
Aseguradora para cada vehículo no que se especifiquen adem ais doutros datos básicos as garantías
cubertas polo Asegurador en cada caso concreto.
Com o sistem a de xestión do program a a Aseguradora adxudicataria deste contrato deberá delegar na
Correduría a em isión dos certificados que se requiran por parte do Concello ou ben se com prom eterá a
facilitalos nun prazo m áxim o de 24 horas desde a com unicación do alta.
Com unicación do sinistro (Parte do accidente).
Os partes de accidentes cum prim entaranse en Modelo Declaración Am igable de Accidente establecidos
ao efecto com unicándose ao adxudicatario do contrato, m ediante fax ou correo electrónico.
Peritación.
Com unicarase á com pañía adxudicataria por teléfono, fax, ou m edio sim ilar a situación do vehículo
sinistrado para que procedan ao seu peritación dispondo dun prazo de tem po que com prende, desde a
com unicación até as 24 horas do día seguinte. Para o cum prim ento do devandito prazo a Com pañía
aseguradora deberá contar cunha rede propia de técnicos-peritos que efectuarán visitas aos talleres de
reparación designados polo Concello segundo o especificado no apartado seguinte. En caso de non
com parecer no devandito prazo o Concello queda habilitado para com ezar os traballos de reparación.
Reparacións.
O Concello determ inará os talleres onde se proceda á reparación dos danos sufridos polos vehículos. A
Com pañía Aseguradora deberá recoñecelos com o Talleres autorizados para efectuar reparacións.
Pago das reparacións.
O pago das reparacións será realizado directam ente pola Com pañía adxudicataria aos talleres e/ou
provedores intervinientes no prazo non superior a 30 días a contar desde a term inación com pleta da
m esm a.
9. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EN FUNCIÓN DA SINISTRALIDADE
Os licitadores poderán propor Participación en Beneficios. Neste caso, deberá indicarse na tanto
a porcentaxe de participación en beneficios en función da sinistralidade a aplicar sobre o resultado positivo
de sinistralidade, com o a porcentaxe de Gastos de Adm inistración.
Para ser avaliada, a proposta debe de ser de Participación en eneficios, non de Reaxuste de
prim as en función da sinistralidade e, por conseguinte, en caso de anulación do seguro en calquera
vencim iento sucesivo, o Asegurador com prom étese a abonar ao Tom ador o im porte da Participación en
Beneficios que corresponda á últim a anualidade da póliza no caso de que esta fose favorable.
10. INFORM ACIÓN DE SINISTRALIDADE
A Com pañía adxudicataria obrígase a achegar ao m ediador designado, anualm ente, un Inform e de
Sinistralidade, en form ato Excel ou sim ilar, que incluirá, con carácter m ínim o, a seguinte inform ación:
- Data do sinistro.
- Matrícula.
- Garantía afectada.
- Pagos realizados.
- Reservas.
- Situación e estado do sinistro.
- Vía xudicial
11. CONFIDENCIALIDADE
a). O adxudicatario queda obrigado a tratar os datos de carácter persoal coa finalidade exclusiva
da realización das prestacións obxecto do contrato.
En consecuencia, os citados datos non poderán ser obxecto de ningún tratam ento destinado a fins
distintos á prestación do contrato.
Todos os datos facilitados, en calquera tipo de soporte, atoparanse protexidos, con estrita aplicación da
Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decem bro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e dem ais
lexislación que sexa de aplicación, reservándose o Tom ador a facultade de inspección do seu
cum prim ento.

Así m esm o, o adxudicatario quedará obrigado a aplicar aos datos persoais as m edidas de
seguridade, do nivel que corresponda, en aplicación do establecido na precitada Lei e en calquera outra
norm ativa que resulte de aplicación.
b). Unha vez realizada a prestación do contrato o adxudicatario devolverá ao Tom ador os soportes
onde se achen recollidos os datos proporcionados polo durante a execución do m esm o.
c). A em presa adxudicataria e o persoal encargado da realización das tarefas gardará segredo
profesional sobre toda a inform ación, docum entos e asuntos aos que teña acceso ou coñecem ento
durante a vixencia do contrato, estando obrigado a non facer públicos ou enajenar cuantos datos coñezan
com o consecuencia ou con ocasión da súa execución, e despois de finalizar
o prazo contractual, con carácter indefinido.
d). Calquera tratam ento de datos que non se axuste ao disposto neste Prego será causa
específica de resolución contractual, sen prexuízo da exclusiva responsabilidade do adxudicatario fronte
a terceiros e fronte ao Tom ador e/ou Asegurados ou Beneficiarios e da súa obrigación de resarcim iento
dos danos e prexuízos que puidese irrogar.
e). O adxudicatario deberá declarar expresam ente que coñece quedar obrigado ao cum prim ento
do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decem bro, de Protección de Datos de Carácter Persoal
e dem ais lexislación que sexa de aplicación nesta m ateria e com prom étese explicitam ente a form ar e
inform ar o seu persoal nas obrigacións que de tales norm as dim anan.
f). O adxudicatario com prom étese a non dar inform ación nin datos proporcionados polo Tom ador
para calquera outro uso non previsto no presente Prego ou no Prego de Cláusulas Adm inistrativas. En
particular, non proporcionará sen autorización expresa escrita do Tom ador copia dos docum entos ou
datos a terceiras persoas.
12. PREZO DE LICITACIÓN
O prezo máximo de licitación total para o período anual da totalidade das polizas dos
vehículos incluidos no anexo I do prego será de: nove mil trescentos euros /ano ( 9.300,00 €/ano)
Con independencia do m om ento de pago da prim a, o Asegurador virá obrigado ao pago das
indem nizacións por sinistro que se produciron no período de vixencia do seguro.
13. REVISIÓN DE PREZOS
A revisión de prezos vira regulada pólo previsto na
adm inistrativas particulares

cláusula 18 do prego de clausulas

14. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
Os criterios que serven de base para a valoración das ofertas e para a determ inación da m áis ventaxosa,
coa ponderación que se lles atribúe, son os seguintes:
a) Oferta económ ica: até 6 puntos.
A oferta m áis económ ica terá a puntuación m áxim a. O licitador que non oferte m ellora sobre o im porte
m áxim o de licitación será avaliado con cero puntos. O resto das ofertas valoraranse en proporción inversa
ás contías ofertadas respecto da oferta m áis económ ica sendo a fórm ula a aplicar a seguinte:
P = X * (OV/Ou)
E sendo:
P: puntos a asignar.
Ou: oferta económ ica que se valora.
X: puntuación m áxim a por este criterio.
OV: oferta económ ica m áis vantaxosa.
b) M elloras na cobertura : ate 3 punto
Terá cero puntos, por este apartado, aquelas propostas que non oferten m elloras
As dem ais ofertas puntuaranse de acordo co criterio de proporcionalidade.
Aum ento en alom enos unha categoria sobre a modalidade de cobertura asignada para todos
os vehiculos

Barro, a 25.de xaneiro de 2013

ANEXO I FLOTA VEHICULOS
M ATRICULA

M ODELO

CLASE

GARANTIAS

1290-CLL

Nissan Navara

turismo e
derivados

-R.C .O

VENCIM EN
TO

-R.C.V.
-Defensa Xuridica
-Luas
-Asistencia en viaxe
-Garantia accidentes conductor
-Peritacion vehiculos

PO-4028-AY

Pegaso HALCON

Camión
incendios

18.08.2013

-R.C .O
-R.C.V.
-Defensa Xuridica
-Luas
-Asistencia en viaxe
-Garantia accidentes conductor
-Peritacion vehiculos

5657-CYK

Nissan Terrano II

turismo e
derivados

31.10.2013

-R.C .O
-R.C.V.
-Defensa Xuridica
-Luas
-Asistencia en viaxe
-Garantia accidentes conductor
-Peritacion vehiculos
28.07.2013

1438-HBB

Nissan cabster con
plataforma elevadora
SOCAGE

Camión
alumbrado.

-R.C..O
-R.C.V.
-Defensa Xuridica
-Luas
-Asistencia en viaxe
-Garantia accidentes conductor
-Peritacion vehiculos
-Incendio
-Danos propios
-roubo
-R.C. plataforma

7122-BFP

Renault Premiun 260

Camión lixo

01.12.2013

-R.C .O
-R.C.V.
-Defensa Xuridica
-Luas
-Asistencia en viaxe
-Garantia accidentes conductor
-Peritacion vehiculos

PO-3908-BD

Land Rover defender
largo 110 cv

turismo e
derivados

13.11.2013

-R.C .O
-R.C.V.
-Defensa Xuridica
-Luas
-Asistencia en viaxe
-Garantia accidentes conductor
-Peritacion vehiculos

PO-4041-AN

Land Rover defender
corto 90cv

turismo e
derivados

19.04.2013

-R.C .O
-R.C.V.
-Defensa Xuridica
-Luas
-Asistencia en viaxe
-Garantia accidentes conductor
-Peritacion vehiculos

01.12.2013

PO-039211-VE

Fiat 9090

tráctor

-R.C .O
-R.C.V.
-Defensa Xuridica
-Luas
-Asistencia en viaxe
-Garantia accidentes conductor
-Peritacion vehiculos

PO-048520-VE

remolque
tractor

08.01.2014

-R.C .O
-R.C.V.
-Defensa Xuridica
-Luas
-Asistencia en viaxe
-Garantia accidentes conductor
-Peritacion vehiculos

E9894-BFV

Jhon Deere

tráctor

23.07.2013

-R.C .O
-R.C.V.
-Defensa Xuridica
-Luas
-Asistencia en viaxe
-Garantia accidentes conductor
-Peritacion vehiculos

25.03.2013

Proponse a aprobación do citado prego de prescricións técnicas que rexen a
contratación dunha póliza de seguros para os vehículos do Concello de Barro.
O asunto foi dictaminado en comisión informativa de asuntos do pleno de
data 31.01.2013.
A Corporación Municipal tras breve deliberación por unanimidade
ACORDA:
Primeiro.- Aprobación do prego de prescricións técnicas que rexen na
contratación dunha póliza de seguros para os vehículos do Concello de Barro,
transcrito anteriormente.
Segundo.- Anunciar a contratación mediante publicación de anuncio no
taboleiro de edictos do concello, B.O.P. e plataforma de contratación.

7.- MOCIONS
Información do Sr. Alcalde sobre necesidade dun novo colexio público.
Antes de entrar no tratamento das mocións presentadas o Sr. Alcalde informa
sobre xestións realizadas en relación coa construcción dun novo colexio público en
Barro. Sinala que existe un informe de Inspección sobre as deficiencias do centro actual
e a necesidade da construcción dun novo centro e que tratou do asunto co Delegado
Territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, deixando claro a falta de capacidadde
do centro actual para a atención da demanda, o que obrigou a matricular alguns nenos
de primaria na escola unitaria de Curro por falta de prazas no CEIP Amor Ruibal.
Os membros da corporación dase por enterados.
6.1.- MOCION REFERENTE AO ARRANXO INMEDIATO DA PISTA DE
PARADA E A NOVA DE ACCESO A VALBÓN.Dase conta da Moción presentada por D. Xosé Manuel Fernánez Abraldes,
Portavoz do BNG no Concello de Barro, relativa ao arranxo inmediato da pista de
Parada e a nova de acceso a Valbón, que se transcribe literalmente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
As obras do AVE no concello de Barro afectaron a m oitas infraestruturas viarias, e a pesar de que
as em presas construtoras teñen obriga de repoñelas e deixalas en perfecto estado para que sigan a dar
servizo aos veciños e veciñas do concello, existen neste m om ento dous casos que son un claro exem plo
do incum plim ento por parte das em presas e do m inisterio de Fom ento. Estas son:
-A pista que com unica a estrada do San Am aro co lugar de Parada. Trátase dun vial que leva
m oitos m eses intransitábel e, a pesar das reiteradas denuncias dos veciños afectados, nin Fom ento o
repara nin o goberno m unicipal presiona para que o faga.
-A nova pista que se construiu para com unicar o lugar de Valgón coa zona da Estación da Portela.
A pesar de que este vial se fixo novo, ao anular o trazado da vía o acceso existente ate este m om ento,
a súa execución, a présa e correndo, foi unha verdadeira chapuza ao lim itarse a botar un pouco de
aglom erado e gravilla sobre un terreo pouco firm e e que non reunía as m ínim as condicións para ser unha
obra duradeira.
Non pasaron nin dous anos e este vial de nova factura xa está desfeito, nunhas condicións
lam entábeis para circular por el.
MOCIÓN:
1.- Dirixirse ao m inisterio de Fom ento para dem andar o arranxo inm ediato tanto da pista que dá
acceso ao lugar de Parada com o do vial novo que com unica Valbón coa Estación da Portela. Realizando
estas obras cun tratam ento duradeiro e restablecendo en boas condicións desta m aneira o servizo co que
contaban os veciños e veciñas do concello antes de executarse as obras do AVE.
Barro, 24 de Xaneiro de 2013".-----------------------------------------------------------------

O Sr. Fernandez Abraldes, insiste na necesidade de resoolver as deficiencias
nos accesos o lugar de Parada na parroquia da Portela motivados polo paso do
camións das empresas que traballan nas obras do AVE.
Sr. Castro Calviño, recorda que este tema foi tratado en mais de unha sesión
plenaria e o problema segue pendente de resolver coas conseguintes molestias para
os veciños usuarios das pistas municipais.
Sometido o asunto a votación, e logo dun breve debate, a Corporación Municipal,
por unanimidade, acorda dar aprobación o texto da presente moción.

6.2. MOCIÓN REFERENTE Á RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS E A SÚA RECICLAXE.
Dase conta da moción presentada por D. Xosé Manuel Fernández Abraldes,
Portavoz do grupo municipal do BNG no Concello de Barro, referente á recollida
selectiva de residuos sólidos urbanos e a súa reciclaxe, que se transcribe literalmente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Afortunadam ente a conciencia da cidadanía á hora de separar os residuos para a súa reciclaxe
avanzou m oito nos últim os anos, pero os m edios postos polo Concello para que esa reciclaxe se produza
son m oi escasos.
Cantos m áis residuos se separan e se reciblan m áis se aforra e, o que é m áis im portante, m áis
se coida o m edio am biente.
No noso concello apenas tem os colectores para separar o papel, o vidro ou os envasesdo resto
dos residuos.
O BNG leva dem andando desde hai m oitos anos que se distribúan polo Concello os colectores
de separación de lixo que están alm acenados a carón da escola taller, sen que o goberno m unicipal faga
caso da nosa dem anda.
Sabem os que hai xestións feitas por parte da asociación de com erciantes de Barro para que se
am plie a recollida de vidro, e son m oitos os veciños e veciñas que tam én reclam an que se lles facilite a
posibilidade de reciclar os distintos residuos.
O tratam ento sustentábel do lixo a través da recollida selectiva, a reciclaxe a a com postaxe,
adem áis de ser m áis ecolóxica, ten dem ostrado ser m áis económ ica e crear m oitos m áis postos de
traballo, argum ento este últim o m oi a ter en conta na situación económ ica que estam os a vivir.
Actualm ente estase falando de crear un servizo m ancom unado a nivel provincial, que debería
servir para introducir o tratam ento do lixo a través da reciclaxe e a com postaxe, m odificando a aposta que
fixo a Xunta do PP nos anos 90, de elim inar os residuos a través da incineración exclusivam ente.
Por todo o exposto, o Pleno do Concello de Barro acorda aprobar a seguinte
MOCIÓN:
1) Que de form a inm ediata se proceda á colocación de colectores de recollida selectiva, tanto de
papel com o de envases e vidro en varios lugares de cada parroquia, facilitando desa m aneira que os
veciños e veciñas de Barro poidan contribuir a que a factura a pagar polo tratam ento dos residuos sexa
m enor e un m aior cuidado do m edio am biente.
2) Que para incorporarse a calquera proxecto m ancom unado de tratam ento do lixo se esixa com o
obxectivo a reducción, reutilización e a reciclaxe dos residuos, tam én dos orgánicos a través da
com postaxe.
3) Dirixirse á Xunta de Galicia, para que destine os fondos previstos para crear outra incineradora
ao financiam ento de proxectos m ancom unados de reciclaxe e com postaxe, que perm itan a creación de
em prego, e acadar os obxectivos de recollida selectiva e reciclaxe das sociedades avanzadas.
Barro, a 25 de xaneiro de 2013. Asdo. Xosé Manuel Fernández Abraldes”.---------------------------

Sr. Fernandez Abraldes, recorda a importancia da recollida selectiva para
disminuir os costes da recollida e traslado do lixo orgánico, e insiste na importancia de
repartir polas parroquias do rural os contenedores existentes para facer posible a
recollida selectiva en todo o concello e evitar que os contenedores existentes se
estraguen sin utilidade algunha,
O Sr. Alcalde, recorda a dificultade da implantación do servizos de recollida
selectiva no rural tendo en conta o pouco interes das empresas pola sua escasa
rendibilidade.
Ar. Fernandez Abraldes, propón que unha vez que está prevista a integración do
Concello de Barro no proxecto de recollida do lixo promovido pola Deputación Provicial
que se defenda a creación dunha alternativa de reciclaxe do lixo coa participación do
concello de Pontevedra a implicación da Deputación Provincial cos concellos asinantes

do convenio sobre recollida do lixo e a participación da Xunta de Galicia na financiación
con cargo ó presupsoto que tiña previsto para outra instalación semellante a de
SOGAMA, e remata sinalando que esta alternativa suporía optar pola reciclaxe e a
compostaxe con unha reducción do coste e da contaminación que supón a incineración
como única alternativa.
Sometido o asunto a votación, a Corporación Municipal, por unanimidade,
acorda dar aprobación o texto da moción transcrita.
8.- ROGOS E PREGUNTAS.-Sr. Fernandez Abraldes roga que se retire a terra que invade a pista que vai dende o
lugar de Parada na Portela ó lugar de Curras na parroquia de Curro, petición que xa
se fixo en outro pleno
Sr. Alcalde, que xa ordenou a sua limpeza.
-Sr. Fernandez Abraldes, da conta do acordo da Xunta de Goberno Local de
data14/01/13 aprobando a compra de terreo situada na beira do rio Areal en Santo
Antoniño nunha zona limítrofe co ámbito do Plan Parcial SRUR-4, e pide acraración o
Sr. Alcalde do motivo e finalidade da compra deste terreo.
Sr. Alcalde, aclara que na zona xa se comprou algunha finca mais polo concello
existindo acordo anterior da corporación sobre precio a pagar por compra de terreos
na zona e que a compra faise por si se fai un camiño e unha ponte sobre o río para
mellorar a comunicación da zona por ese punto e un sendeiro pola beira do río tendo
en conta que parte da finca xa está ocupada e si algún propietario quere vender
algunha finca mais na zona tamén se lle pode comprar.
-Sr. Fernandez Abraldes, pregunta pola continuación das obras da estrada
provincial que vai dende a estrada n-550 a igrexa da parroquia de Perdecanai.
Sr. Alcalde, que se van a reanudar as obras, para iso estiveron facendo
medicións estes días.
Sr. Fernandez Abraldes, que xa viu os técnicos medindo e que por eso
pregunta pola previsións de reanudación e remate das obras tendo en conta que teñen
vido mais veces sin que se concretara a execución da obra.
-Sr. Fernandez Abraldes, pregunta polo problema do lavadoiro en Canai
Sr. Alcalde, que se concedeu unha licencia que inclue a cesión de terreo para
manter a fonte e que agora alguén reclama ter unha propiedade oito cuncas no entorno
do lavadoiro.
-Sr. Sanmartín Soto, pregunta si hai algunha novidade en relación do problema
do mercadillo municipal tendo en conta que o Sr. Alcalde se había comprometido a
tomar medidas.
Sr. Alcalde, que falau co responsable do mercadillo e quedou de falar con el un
dia de mercadillo pero xusto ese día o mercadillo non se celebrou.
Sr. Sanmartin Soto, recorda que o mercadillo debe estar cuberto por un seguro
por si se plantexa algun problema que leve consigo a esixencia de responsabilidades.

-Sr. Sanmartín Soto, pregunta pola pista de parcelaria no lugar de Piñeiro- A
Portela que pasa por detras das vivendas feitas por Adolfo e se atopa en malas
condicións
Sr. Alcalde, que as propiedades teñen acceso por unha pista asfaltada polo outro
frente e que o problema do mal estado da pista pode deberse a que o constructor fixo
unha rampa e unha canalización con tuberia que non é a axeitada e se atranca coa
area que arrastra a auga.
Sr. Sanmartín Soto, roga que se faga unha limpeza da marquesina situada en
San Amaro e os accesos a fonte situada perto dela.
-Sr. Sanmartin Soto , que se arranxe o burato existente na pista que vai do lugar
do Curuto ata o camiño portugues que pode deberse a criculacion de vehiculos de
moito tonelaxe pola mesma.

A sesión rematou ó fio das vinte e unha horas cincuenta minutos. Dou fe.

