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INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 
 

Visto o expediente denominado “Servizo de xestión e desenvolvemento das escolas de 
verán 2018. Programa municipal de conciliación do departamento de Educación e 
Cidadanía do concello de Santiago de Compostela”, quen subscribe informa que, de acordo 

co previsto no artigo 17 da Lei de Contratos do Sector Público (en adiante LCSP), nos atopamos 

ante un suposto de contrato de servizos, de carácter administrativo segundo o disposto no artigo 

25.1.a da LCSP, e tramitarase por procedemento aberto, regulado nos artigos 156 a 158 da LCSP 

seguindo os requisitos relativos á publicidade da licitación que establece o artigo 135 da LCSP. 

 

En canto ás actuacións preparatorias e ás normas específicas que regulan o contrato de servizos, 

estaráse ó disposto nos artigos 308 a 315 da LCSP. 

 

O contido do prego de cláusulas administrativas particulares axústase ao establecido na LCSP na 

medida na que se define o obxecto do contrato e a súa codificación na nomenclatura CPV, as 

necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 28 LCSP), e o réxime xurídico 

deste, a duración concreta do mesmo e a existencia de crédito orzamentario con cargo ó que se 

aboará o prezo que aparece expresado claramente con individualización separada do importe do 

IVE. 

 

Indícanse, así mesmo, os criterios de adxudicación e de avaliación das ofertas coa súa 

ponderación, consonte ó establecido no artigo 145 da LCSP. 

 

Analizado, pois, o prego de cláusulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos 

requisitos esixidos pola LCSP e a súa normativa de desenvolvemento, en atención ó 

procedemento de adxudicación do contrato. 

 

O expediente de contratación, de tramitación ordinaria, ven referido á totalidade do obxecto do 

contrato e incorpora os documentos ós que se refire o artigo 116 da LCSP polo que unha vez 

fiscalizado pola Intervención municipal dictarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade de 

Santiago de Compostela aprobando o mesmo e dispoñendo o inicio do procedemento de 

contratación. 

 

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2018. 

 

O XEFE DE SECCIÓN, 
Román Otero Ferreiro 

Conforme  
Director da Asesoría Xurídica, 

Xoaquín Enrique Monteagudo Romero  
 

Asunto: Servizo de xestión e desenvolvemento das escolas de verán 2018. Programa municipal de conciliación 
do departamento de Educación e Cidadanía do concello de Santiago de Compostela  
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