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ACTA DA SESION ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO 

Lugar: Casa do Concello 
Día: 5 de xuño de 2014  
Hora de comezo: 13.40 h 
Hora de remate: 14.15 h 
 

ASISTENTES: 
 
Don Jesús Sanjúas Mera 
Don Manuel Mouriño Varela 
Don Jesús J. Santasmarinas Devesa 
Dona Raquel García Fraga 
 
AUSENTES: 
 
Ninguén 
 
No salón de sesións da casa do concello presidindo o Alcalde, don Jesús Sanjúas Mera, 
reuníronse os Concelleiros que se relacionan anteriormente, asistidos pola Secretaria –
Interventora, dona Elena Suárez Rodríguez, co fin de realizar a sesión da Xunta de 
Goberno, previamente convocada cos requisitos legais. 
 
ORDE DO DIA 
 

1. Aprobación da acta anterior 
2. Arquivo do expediente de demolición de muro situado na parcela núm. 1024, 

polígono 506, de Ardarís-Lestedo 
3. Devolución aval 
4. Devolución de contía a don xxxxx 
5. Reintegro de subvencións á Consellería de Traballo e Benestar 
6. Concesión de altas abastecemento/saneamento 
7. Licenzas urbanísticas 
8. Renovación bonificación tarxeta de transporte metropolitano 
9. Información de alta SAF por dependencia e información alta SAF por libre 

concorrencia pasando a SAF dependencia 
10. Aprobación de facturas 
11. Aprobación dos padróns de abastecemento e saneamento 
12. Inicio da contratación da obra “Senda peonil para seguridade vial na Corna 

(Camporrapado) e outro” incluída no Plan POS 2014 

 

                                                                                                                             
 

CONCELLO DE BOQUEIXÓN 
Forte s/n 

15881 Boqueixón (A Coruña) 

________ 
 

Teléfono: 981- 51 30 52 
Fax: 981- 51 30 00 

         correo@boqueixon.dicoruna.es 
C.I.F.: P-1501200-H 
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13. Inicio contratación servizo de instalación e mantemento dunha aplicación 
informática para reporte de incidencias nos servizos municipais 

14. Recurso reposición contra a taxa do lixo 
15. Modificacións no padrón do lixo 2014 
16. Contratación axudante recollida do lixo para cubrir vacacións 
17. Rogos e Preguntas 

 
 
DELIBERACIÓNS  
 
1.Aprobación da acta anterior 
 
Por unanimidade acórdase aprobar a acta da sesión ordinaria que tivo lugar o día 22 de 
maio de 2014. 
 
 
2.Arquivo do expediente de demolición de muro situado na parcela núm. 1024, 
polígono 506, de Ardarís-Lestedo 
 
Na Xunta de Goberno que tivo lugar o 20 de xullo de 2011 acordouse iniciar o expediente 
de reposición da legalidade urbanística en base a obras de recheo e peche realizadas na 
parcela número 1024, polígono 506, Ardarís-Lestedo, propiedade de dona Rosario xxxxx, 
por non ter licenza municipal de obras, por non ter autorización previa do servizo de 
patrimonio e por empregar materiais de obras non permitidos. 
 
Na Xunta de Goberno que tivo lugar o 18 de xaneiro de 2012 acordouse demoler o peche 
da parcela número 1024 , polígono 506, Ardarís-Lestedo, e darlle a dona Rosario xxxxx un 
prazo de dez días para proceder coa demolición. 
 
O Xulgado Contencioso Admtvo número 1, mediante escrito que ten entrada no concello o 
día 19/11/2012 co número 12/2654, solicitou a emisión de informe “sobre si na 
actualidade se procedeu a desmontar e rechear a parcela colindante por parte de dona 
Rosario xxxxx”. 
 
Con data 30 de novembro do 2012, dona María Carmen Novoa Sío, arquitecta da empresa 
Estudio Técnico Gallego SA, encargada da asistencia técnica e urbanística emite o seguinte 
informe:  
“De acordo coa comunicación recibida no Concello de Boqueixón con data do 19 de 
novembro de 2012 e rexistro de entrada nº 12/2654, solicítase a seguinte actuación: “que, 
previa vista de comprobación in situ a la parcela, emita informe sobre si en la actualidad 
se ha procedido a desmontar y rellenar la parcela colindante por parte de Dª. Rosario 
xxxxx.” En resposta á solicitude realizada, compre informar o seguinte: 
1. Con data do 24 de outubro de 2010, foi realizada unha primeira visita de comprobación 
ó lugar de Ardarís, en relación ás denuncias mutuas presentadas por Dª. Eva xxxxx  e Dª. 
Rosario xxxxx. A dita visita corresponden as seguintes imaxes do desmonte realizado en 
ambas parcelas…….. 
2. Con data do 11 de xaneiro de 2012, foi realizada unha segunda visita de comprobación ó 
lugar de Ardarís, en relación ás denuncias mutuas presentadas por Dª. Eva xxxxx e Dª. 
Rosario xxxxx. A dita visita corresponde a seguinte imaxe, na que se observa, por un lado, 
que o muro realizado por Dª. Eva xxxxx segue no mesmo estado que na primeira visita; e 
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por outro lado, que na parcela propiedade de Dª. Rosario xxxxx realizouse un recheo 
parcial na zona frontal do predio e un muro de contención a base de postes de formigón. 
3. Realizada nova visita de comprobación ó lugar, con data do 28 de novembro de 2012, 
obsérvase que o estado, tanto do muro realizado por Dª. Eva xxxxx, como o recheo e muro 
realizado por Dª. Rosario xxxxx, é igual con respecto á última visita realizada. 
4. Dª. Rosario xxxxx realizou o citado recheo e muro sen licenza municipal de obras e sen 
autorización do Servizo de Patrimonio Cultural, preceptiva neste caso, por atoparse a 
parcela no contorno de protección da Igrexa parroquial de Sta. María de Lestedo. Logo da 
denuncia realizada por Dª. Eva xxxxx, o Concello de Boqueixón iniciou o correspondente 
Expediente de reposición da legalidade urbanística, pendente, a día de hoxe, da súa 
resolución”. 
O que se informa ós efectos oportunos, e sen prexuízo de terceiros”. 
 
Remítese ó Xulgado Contencioso – Administrativo número 1, o día 12/12/2012 co número 
de saída 12/1263, informe da alcaldía, sobre desmonte e recheo en parcela colindante, por 
parte de dona Rosario xxxxx, procedemento ordinario 240/2012, no cal se transcribe 
literalmente o informe asinado o 30 de novembro por dona María Carmen Novoa Sío e se 
engade nun punto B) que sinala que  
“Así mesmo, informo que o expediente de reposición de legalidade tramitado polo recheo e 
muro realizado por dona Rosario xxxxx sen licenza municipal e sen autorización do 
Servizo de Patrimonio Cultural a esta data está pendente de execución subsidiaria polo 
concello, posto que dona Rosario xxxxx non deu cumprimento ó requirimento de 
demolición”. 
 
O 13/12/2012 co número de saída 12/1278, requírese informe técnico a Estudio Técnico 
Gallego SA, a atención de dona María Carmen Novoa Sío, para proceder coa demolición 
dun peche de parcela, propiedade de dona Rosario xxxxx, no lugar de Ardarís, Lestedo, 
parcela número 1024, polígono 506. 
 
Na Xunta de Goberno do 20 de decembro de 2012 acordouse iniciar o expediente de 
execución subsidiaria para proceder coa demolición do peche da parcela 1024 , polígono 
506, Ardarís-Lestedo, propiedade de dona Rosario xxxxx, por carecer de licenza municipal 
de obras, por carecer de previa autorización de patrimonio e por empregar materiais de 
obras non permitidos.  
 
Na Xunta de Goberno que tivo lugar o 7 de febreiro de 2013 acordouse proceder coa 
execución subsidiaria e en consecuencia coa demolición do muro na parcela 1024, 
polígono 506, de Ardarís – Lestedo, propiedade de dona Rosario xxxxx, por carecer de 
previa autorización do Servizo de Patrimonio Cultural, por carecer de licenza municipal de 
obras e por empregar materiais de obras non permitidos.  
 
Notificado o acordo da Xunta de Goberno á propietaria do muro, dona Rosario xxxxx, o 12 
de febreiro de 2013, non presenta recursos, non autoriza a entrada na parcela 1024, 
polígono 506 de Ardarís-Lestedo e non aboa os custos de execución subsidiaria. 
 
O 20 de marzo de 2014 co número de entrada 14/504 recíbese no Concello de Boqueixón, 
Auto de 21 de febreiro de 2014, ditado polo Maxistrado-Xuíz do Xulgado do Contencioso-
Administrativo número 2 de Santiago de Compostela, don José Alvariño Alejandro, no cal 
se autoriza, co número 329/2013, a entrada na parcela número 1024, polígono 506, 
referencia catastral: 15012A506010240000WR, localizada en Ardarís – Lestedo, 
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Boqueixón, propiedade de dona Rosario xxxxx e dese xeito proceder co levantamento do 
muro realizado, así como o baleirado das terras que poidan invadir a distancia mínima ó 
eixe da estrada. 
 
O informe do Encargado de Obras e Servizos do Concello de Boqueixón, de data 26 de 
maio de 2014 sinala que : 
 
“ No lugar de Ardarís Lestedo, na parcela número 1024, polígono 506, referencia 
catastral 15012A506010240000WR, propiedade de dona Rosario xxxxx, procedeuse coa 

demolición do muro realizado con postes de formigón. 
Así mesmo, compróbase que a distancia existente das terras da parcela número 1024, 
polígono 506, tras retirar os postes de formigón ó eixo da vía municipal é de 6 metros, de 
xeito que queda un noiro estable. 
Dita demolición realizouse pola propietaria da parcela dona Rosario xxxxx. 
Adxúntase reportaxe fotográfica”. 
 
Polo anteriormente exposto a Xunta de Goberno acorda : 
 
1. Arquivar o expediente aberto neste concello contra dona Rosario xxxxx, por proceder a 
mesma coa demolición do muro, realizado con postes de formigón, así como respectar a 
distancia das terras ó eixe da estrada, na parcela número 1024, polígono 506, do lugar de 
Ardarís-Lestedo. 
 
2. Comunicar este acordo á interesada 
 
 
3.Devolución aval 
 
O día 2 de xuño de 2014 co número de entrada 14/1005, preséntase no rexistro municipal 
escrito da empresa Estudio Técnico Gallego SA, solicitando devolución de aval en relación 
coa prestación da “Asistencia Técnico-urbanística” do Concello de Boqueixón, según 
contrato de data 01/03/1994. 
 
Polo anteriormente exposto a Xunta de Goberno acorda: 
 

1. Devolver á empresa Estudio Técnico Gallego SA, o aval presentado para a 
prestación da “Asistencia Técnico-urbanística” do Concello de Boqueixón, por 
importe total de 528,89 €. 

 
 
4.Devolución de contía a don José Juan xxxxx 
 
O día 2 de maio de 2014 don José Juan xxxxx, co DNI xxxxx, veciño de Sergude, ingresa 
na conta do Concello de Boqueixón (xxxxx) a contía de 261 €, en concepto de “Viaxe á 
Ruta do Quixote”, actividade que saíu publicada na Xanela de primavera 2014, do 
concello. (Adxúntase xustificante do ingreso) 
A actividade custa 225 €, pero don José Juan xxxxx aboa igualmente un suplemento de 
habitación individual de 36 €, co cal o total é de 261 €. 
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Dita actividade, que se fai en colaboración co Concello de Vedra, ten como unha das súas 
condicións que o ingreso dos custos da “viaxe á Ruta do Quixote” se faga na conta que a 
Axencia de viaxes, “Galaecia Viaxes”, que xestiona a mesma, ten aberta pero non na 
conta do concello de Boqueixón. 
 
Polo exposto, a Xunta de Goberno acorda: 
 
1. Reintegrar a don José Juan xxxxx a cantidade de 261 €, correspondente á actividade 
“Viaxe á Ruta do Quixote”, que indebidamente ingresou na conta do concello cando 
debería habela ingresado na conta da Axencia de Viaxes “Galaecia Viaxes”.  

 
2. Comunicar este acordo a don José Juan XXXXX. 
 
 
5.Reintegro de subvencións á Consellería de Traballo e Benestar 
 
1.- Con data 24 de xuño de 2010 e rexistro número 10/428, remítese ao Servizo de 
Promoción do Emprego – Departamento Territorial da Consellería de Traballo e Benestar – 
Programa de Cooperación, a documentación xustificativa relativa ao expediente TR351A 
2009/298-1 Servizo de Programación de Tempo para a Conciliación da Vida Laboral e 
Familiar. 
 
Con data 19 de maio de 2014, con rexistro de entrada número 14/902, recíbese neste 
concello a comunicación da Consellería de Traballo e Benestar – Xefatura Territorial da 
Coruña, pola que declara a procedencia do reintegro da cantidade de cinco mil setecentos 
quince euros con cincuenta e catro céntimos (5.715,54 €), por diferenzas entre a 
subvención concedida e o importe xustificado. 
 
 
2.- Con data 10 de febreiro de 2010 e rexistro número 10/75, remítese ao Servizo de 
Promoción do Emprego – Departamento Territorial da Consellería de Traballo e Benestar – 
Programa de Cooperación, a documentación xustificativa relativa ao expediente TR351A 
2009/300-1 Servizo de Acondicionamento de Centros Sociais do Concello. 
 
Con data 19 de maio de 2014, con rexistro de entrada número 14/903, recíbese neste 
concello a comunicación da Consellería de Traballo e Benestar – Xefatura Territorial da 
Coruña, pola que declara a procedencia do reintegro da cantidade de setecentos cincuenta e 
un euros con sesenta e sete céntimos (751,67 €), por diferenzas entre a subvención 
concedida e o importe xustificado. 
 
3.- Con data 12 de febreiro de 2010 e rexistro número 10/74, remítese ao Departamento 
Territorial da Consellería de Traballo e Benestar, Programas de Cooperación, a 
documentación xustificativa relativa ao expediente TR351A 2009/297 Grupo Municipal de 
Intervención Rápida.  
 
Con data 19 de maio de 2014, con rexistro de entrada número 14/904, recíbese neste 
concello a comunicación da Consellería de Traballo e Benestar – Xefatura Territorial da 
Coruña, pola que declara a procedencia do reintegro da cantidade de dez mil cincocentos 
sesenta e tres euros con setenta e tres céntimos (10.563,73 €), por diferenzas entre a 
subvención concedida e o importe xustificado. 
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Polo anteriormente exposto a Xunta de Goberno acorda : 
 
1.- Reintegrar á Consellería de Traballo e Benestar o importe de cinco mil setecentos 
quince euros con cincuenta e catro céntimos (5.715,54 €), diferenza consistente entre a 
subvención concedida e o importe xustificado, debido á baixa por enfermidade I.T. da 
traballadora dona María Teresa Millán Lago no período comprendido entre 10 de 
decembro de 2009 e 25 de abril de 2010. 
 
2.- Reintegrar á Consellería de Traballo e Benestar o importe de setecentos cincuenta e un 
euros con sesenta e sete céntimos (751,67 €), diferenza consistente entre a subvención 
concedida e o importe xustificado, debido á baixa por enfermidade I.T. do traballador don 
José Martínez Baña no período comprendido entre 17 de novembro de 2009 e 1 de 
decembro de 2009. 
 
3.- Reintegrar á Consellería de Traballo e Benestar o importe de dez mil cincocentos 
sesenta e tres euros con setenta e tres céntimos (10.563,73 €), diferenza consistente entre a 
subvención concedida e o importe xustificado, debido á baixa por enfermidade I.T. dos 
traballadores don José Olimpio Agrelo García, don Antonio Fernández Varela e don 
Esteban Estévez Maza, nos períodos comprendidos respectivamente entre 21 de agosto e 7 
de outubro de 2009, 22 de xullo e 22 de outubro de 2009 e 23 de novembro e 23 de 
decembro de 2009. 
 
4.- Comunicar este acordo á Tesourería municipal para que ingresen estas cantidades na  
conta asignada pola Consellería de Traballo e Benestar a tal fin. 
 
 

6.Concesión de altas abastecemento/saneamento 
 
A) ALTA ABASTECEMENTO 
 
Cumpridas as condicións necesarias para poder autorizar a acometida á rede municipal de 
abastecemento, segundo o regulamento do servizo municipal de abastecemento, inclúese 
como beneficiario do servizo á empresa que se relaciona a continuación. 
 
NOME E APELIDOS  DNI/CIF ENDEREZO INMOBLE TAXA 
M.C. MAPOCA SL XXXXX Edificio Lestedo avd do Vinteseis, nº36, 

Lestedo - Boqueixón 
109,62 

 
Polo exposto a Xunta de Goberno acorda : 
 
1º- Dar de alta no servizo de abastecemento á empresa que se detalla na relación anterior, 
establecendo a taxa correspondente que se rexerá pola Ordenanza fiscal reguladora da taxa 
de abastecemento. 
A alta concedida é para local comercial 
M.C. MAPOCA SL aboou a taxa no número de conta xxxxx-( Novagalicia Banco ). 
Achega xustificante da transferencia realizada. 
 
2º-  Notificar este acordo ó beneficiario citado anteriormente . 
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B) ALTA EN SANEAMENTO 
 

Cumpridas as condicións necesarias para poder autorizar a acometida á rede municipal de 
sumidoiros, segundo o regulamento do servizo municipal de saneamento, inclúese como 
beneficiario de dito servizo á empresa que se relaciona a continuación: 
 
NOME E APELIDOS  DNI/CIF ENDEREZO INMOBLE TAXA 
M.C. MAPOCA SL XXXXX Edificio Lestedo avd do Vinteseis, nº36, 

Lestedo - Boqueixón 
109,62 

 

Polo exposto a Xunta de Goberno acorda : 
 
1º- Dar de alta no servizo de saneamento á empresa que se detalla na relación anterior, 
establecendo a taxa correspondente que se rexerá pola Ordenanza fiscal reguladora da taxa 
de saneamento. 
A alta concedida é para local comercial 
M.C. MAPOCA SL aboou a taxa no número de conta xxxxx-( Novagalicia Banco ). 
Achega xustificante da transferencia realizada. 
 
2º-  Notificar este acordo ó beneficiario citado anteriormente . 
 
 
7.Licenzas urbanísticas 
 
A) Expediente inicial: 06/1108. Expediente actual: 11/1409: Licenza de 1ª ocupación, en 
relación coa licenza municipal de obras núm. 06/748, de data do 21/06/2006, modificada 
con data do 22/05/2014. 
 
Antecedentes: 
 
Con data do 03/06/2011 (rexistro de entrada núm. 11/1409), por Promocións Lortes – 
Lestedo, SL , con CIF nº.: xxxxx, preséntase unha solicitude de licenza de 1ª ocupación, 
xunto coa seguinte documentación: Certificado final da dirección de obras, actas de 
replanteo, comezo e finalización das obras executadas, fotografías finais da execución das 
obras, e planos de planta de distribución, planta de cuberta, e alzados modificados, pola 
construción dunha vivenda unifamiliar illada (finca 3), que se empraza urbanísticamente 
en solo non urbanizable de núcleo rural, no lugar de Pazos, na parroquia de Lestedo. 
 
Unha vez examinada a documentación presentada, constátase que a licenza municipal de 
obras, número 06/748, de data do 21/06/2006 (incluída no expediente número 06//1108), 
sobre a que se solicita esta licenza de 1ª ocupación, figura neste concello a nome de 
Promocións Lortes – Lestedo, S.L. 
 
Con data do 07/11/2012, por Promocións Lortes – Lestedo, SL,  realízase o ingreso da taxa 
municipal, por importe de 92,43 €, de abono pola solicitude da licenza de 1ª ocupación, e 
que se corresponde coa vivenda emprazada na finca 3. 
Con data do 05/12/2012, por María Carmen Novoa Sío, arquitecta, dos servizos técnicos 
urbanísticos municipais, realízase visita de comprobación ás obras executadas, 
acompañada polo representante de Promocións Lortes – Lestedo, SL 
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Con data do 12/03/2014, por María Carmen Novoa Sío, emítese informe técnico sobre o 
expediente, no que se fai constar que as obras executadas non se axustan á licenza de 
obra concedida, debido a que as modificacións que se observan supoñen unha 
modificación da mesma, polo que deberase achegar a seguinte documentación: modificado 
do proxecto, no que queden reflectidas as diferenzas de execución con respecto á licenza, 
así como se xustifique o cumprimento da normativa correspondente, e o boletín da 
instalación eléctrica. 
 
Con data do 11/04/2014 (rexistro de entrada nº 14/671), por Promocións Lortes - Lestedo, 
S.L., preséntase un proxecto técnico modificado, do proxecto básico e de execución, 
asinado polos arquitectos, D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla Montaña, 
colexiados nº 897 e 1553, para a modificación da licenza de obra, e previa a concesión da 
licenza de 1ª ocupación. 
 
Con data do 07/05/2014, por María Carmen Novoa Sío, arquitecta, dos Servizos Técnicos 
Urbanísticos Municipais, emítese o informe técnico favorable, ao proxecto modificado, o 
cal establece que a documentación achegada reflicte as modificacións realizadas con 
respecto á licenza outorgada, durante a súa execución. 
 
Con data do 22/05/2014, a Xunta de Goberno Local do Concello de Boqueixón, acorda 
modificar a licenza municipal de obras nº 06/748, de data do 21/06/2006, a nome de 
Promocións Lortes - Lestedo, S.L., para a construción dunha vivenda unifamiliar illada, no 
lugar de Pazos (finca 3), na parroquia de Lestedo, composta de planta de soto, planta baixa 
e planta baixo-cuberta. 
 
Unha vez modificada a licenza municipal de obras nº 06/748, de conformidade coa 
lexislación urbanística vixente, e con relación á solicitude da licenza de 1ª ocupación, a 
arquitecta municipal, María Carmen Novoa Sío, con data do 28 de maio de 2014, 
literalmente informa: 
 
“INFORME TÉCNICO SOBRE A COMPROBACIÓN DA ADECUACIÓN DA OBRA 
EXECUTADA Ó PROXECTO EN BASE Ó CAL OUTORGOUSE LICENZA MUNICIPAL 
DE OBRAS, ÓS EFECTOS DE OBTER A LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN 
 
O obxecto do presente informe ten por finalidade comprobar se a obra executada se 
axusta ó proxecto en base ó cal lle foi concedida a licenza de obras, ós efectos de obter a 
licenza de primeira ocupación. 
Realizada visita de comprobación á obra executada con data do 5 de decembro de 2012, 
pola técnica que asina, en presenza dun representante da empresa promotora; 
comprobada a documentación aportada coa solicitude de licenza de primeira ocupación, e 
comprobada a documentación que versa no expediente de solicitude e outorgamento de 
licenza de obra, cabe realizar as seguintes observacións: 
 

1. DOCUMENTACIÓN APORTADA COA SOLICITUDE DE LICENZA DE 
PRIMEIRA OCUPACIÓN 
 

Con data de rexistro de entrada no Concello de Boqueixón do 28 de febreiro de 2011, 
achégase certificado final de obra firmado polos directores da obra, os arquitectos D. 
Manuel Cid Rodríguez (COAG Ourense nº897) e D. Javier Rivadulla Montaña (COAG 
Santiago nº1553), e polo director de execución da mesma, o arquitecto técnico D. Juan 
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Carlos Lortes Gómez (COAATAC A Coruña nº2179), e visado por ambos Colexios, con 
data do 29 de xuño de 2010. Así mesmo, achégase reportaxe fotográfica do exterior da 
edificación e planos de estado final da obra. 
 
Con data do 11 de abril de 2014 e rexistro de entrada nº14/671, achégase a seguinte 
documentación, solicitada en informe anterior: 
- Proxecto básico e de execución MODIFICADO, firmado polos arquitectos D. Manuel 

Cid Rodríguez (COAG Ourense nº897) e D. Javier Rivadulla Montaña (COAG Santiago 
nº1553), e visado con data do 3 de abril de 2014. 

- Certificado da instalación eléctrica, asinado polo instalador autorizado D. Carlos 
Mourelle Viqueira (nº BTE 15000008). 
 

Así mesmo, con data do 6 de maio de 2014 e rexistro de entrada nº14/817, achégase anexo 
ó proxecto modificado, requirido pola técnica que asina mediante informe técnico. 

 
2. OBSERVACIÓNS DERIVADAS DA VISITA DE INSPECCIÓN CON RESPECTO Ó 

PROXECTO E Á DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PRESENTADA 
 

En relación á visita de comprobación realizada á vivenda, e á vista da totalidade da 
documentación presentada, faise constar que non se atoparon diferenzas substanciais con 
respecto á citada documentación 
Dado que as variacións reflectidas no proxecto modificado correspóndense coa 
documentación de final de obra que xa estaba incluída no expediente, a técnica que asina 
entende que non é necesario solicitar maior documentación. 
 

3. CONCLUSIÓN 
 

En consecuencia, realizada visita de comprobación á obra executada, e vista a totalidade 
da documentación presentada, considérase que as obras executadas axústanse á licenza 

de obra concedida. 

É opinión da técnica que asina, que informa ós efectos oportunos, e somete a calquera 
outra mellor fundada. 

Boqueixón, 28 de maio de 2014 
 

Consta no expediente toda a documentación presentada polo promotor, o informe técnico 
favorable, de data do 28/05/2014, e o xustificante do ingreso da Taxa municipal (con data 
do 07/11/2012), por importe de 92,43 €, polo que de conformidade co disposto no artigo 
195.6, da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, 
do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, a 
Xunta de Goberno acorda:  

Primeiro: 

Outorgar, a Promocións Lortes – Lestedo, S.L., con CIF número xxxxx, a “licenza 
municipal de primeira ocupación”, que se corresponde coa edificación dunha vivenda 
unifamiliar illada (finca 3), composta de planta de soto, planta baixa e planta baixo-
cuberta, que se empraza urbanísticamente en solo non urbanizable de núcleo rural, no lugar 
de Pazos, na parroquia de Lestedo, en base á licenza municipal de obras número 06/748, de 
data do 21/06/2006, modificada con data do 22/05/2014, en canto a competencia 
municipal, e sen prexuízo da que corresponda a outros organismos. 
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Segundo: 

Notificar este acordo ao interesado 

B) Expediente inicial: 11/2680. Expediente actual: 14/716. Licenza de 1ª ocupación, en 
relación coa licenza municipal de obras núm. 12/81, de data do 18/01/2012 
 
Antecedentes: 
 
Con data do 22/04/2014 (rexistro de entrada núm. 14/716), por José xxxxx, con DNI nº.: 
xxxxx, e Mª Josefa xxxxx, con DNI nº.: xxxxx, preséntase unha solicitude de licenza de 1ª 
ocupación, xunto coa seguinte documentación: Certificado final da dirección de obras, 
certificado de eficiencia enerxética de edificios existentes, e calificación enerxética do 
edificio terminado, polas obras de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar existente, que 
se empraza urbanísticamente en solo non urbanizable de núcleo rural, no lugar de Rubio, 
na parroquia de Vigo. 
 
Unha vez examinada a documentación presentada, constátase que a licenza municipal de 
obras, número 12/81, de data do 18/01/2012 (incluída no expediente número 11//2680), 
sobre a que se solicita esta licenza de 1ª ocupación, figura neste concello a nome de José 
xxxxx e Mª Josefa xxxxx. 
 
Con data do 24/04/2014, polos promotores desta licenza, realízase o ingreso da taxa 
municipal, por importe de 123,24 €, de abono pola solicitude da licenza de 1ª ocupación. 
 
Con data do 23/05/2014 (rexistro de entrada núm. 14/958), polos promotores preséntase 
unha nova documentación para incorporar ao expediente, composta polos planos da 
situación actual do final de obra, con núm. de visado WU110507, con data do 05/02/2014, 
e a solicitude presentada na Consellería de Economía e Industria, para a inscrición do 
certificado de edificios existentes, no rexistro de certificados de eficiencia enerxética de 
edificios. 
 
Con data do 28/05/2014, por María Carmen Novoa Sío, arquitecta, dos servizos técnicos 
urbanísticos municipais, emítese un informe técnico, e que literalmente di: 
 
“INFORME TÉCNICO SOBRE A COMPROBACIÓN DA ADECUACIÓN DA OBRA 
EXECUTADA Ó PROXECTO EN BASE Ó CAL OUTORGOUSE LICENZA MUNICIPAL 
DE OBRAS, ÓS EFECTOS DE OBTER A LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN 
 
O obxecto do presente informe ten por finalidade comprobar se a obra executada se 
axusta ó proxecto en base ó cal lle foi concedida a licenza de obras, ós efectos de obter a 
licenza de primeira ocupación. 
Realizada visita de comprobación á obra executada con data do 29 de abril de 2014, pola 
técnica que asina; comprobada a documentación aportada coa solicitude de licenza de 
primeira ocupación, e comprobada a documentación que versa no expediente de solicitude 
e outorgamento de licenza de obra, cabe realizar as seguintes observacións: 
 
1. DOCUMENTACIÓN APORTADA COA SOLICITUDE DE LICENZA DE 
PRIMEIRA OCUPACIÓN 
Con data do 22 de abril de 2014, e rexistro de entrada nº 14/716, achégase certificado 
final de obra firmado polo director da obra, o arquitecto técnico D. Pablo Ferreira Souto 
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(COAATIEAC nº 2703), visado polo colexio con data do 5 de febreiro de 2014. Así mesmo, 
achégase certificado de eficiencia enerxética da vivenda. 
Con data do 23 de maio de 2014, e rexistro de entrada nº14/958, achéganse os planos de 
final de obra visados, e o rexistro de inscrición do certificado de eficiencia enerxética no 
INEGA. 
 
2. OBSERVACIÓNS DERIVADAS DA VISITA DE INSPECCIÓN CON RESPECTO Ó 
PROXECTO E Á DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PRESENTADA 

 
Á vista da totalidade da documentación presentada, e realizada a correspondente visita de 
comprobación pola técnica que asina o presente informe, faise constar que non se 
atoparon diferenzas substanciais con respecto á citada documentación 
. 
3. CONCLUSIÓN 
En consecuencia, realizada visita de comprobación á obra executada, e vista a totalidade 
da documentación presentada, considerase que as obras executadas, axústanse á licenza 

de obra concedida.  
É opinión da técnica que asina, que informa ós efectos oportunos, e somete a calquera 
outra mellor fundada. 

Boqueixón, 28 de maio de 2014” 
 

Consta no expediente toda a documentación presentada polos promotores, o informe 
técnico de data do 28/05/2014, e o xustificante do ingreso da Taxa municipal (con data do 
24/04/2014), por importe de 123,24 €, polo que de conformidade co disposto no artigo 
195.6, da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, 
do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, a 
Xunta de Goberno acorda: 
 
Primeiro: 
Outorgar, a José xxxxx, con DNI nº.: xxxxx, e Mª Josefa xxxxx, con DNI nº.: xxxxx, a 
“licenza municipal de primeira ocupación”, que se corresponde coas obras de 
rehabilitación dunha vivenda unifamiliar illada existente, que se empraza urbanísticamente 
en solo non urbanizable de núcleo rural, no lugar de Rubio, na parroquia de Vigo, en base á 
licenza municipal de obras núm. 12/81, de data do 18/01/2012, en canto a competencia 
municipal e sen prexuízo da que corresponda a outros organismos. 
 
Segundo: 
Notificar este acordo aos interesados 
 
8.Renovación bonificación tarxeta de transporte metropolitano 
 
Con data 02/06/2014 e número de rexistro de entrada  14/999, foi presentada a solicitude 
de renovación e documentación, para a inclusión no programa de axudas  para o transporte 
público da área metropolitana de Santiago de Compostela, a nome de Ana xxxxx, titular da 
tarxeta de transporte metropolitano número: 9870200102136367. 
Por isto, e logo de reunir os requisitos establecidos na ordenanza reguladora municipal, 
(publicada no  BOP Nº 128  do 06/07/2012) proponse  a renovación e a inclusión no 
programa de axudas para o transporte público da área metropolitana de Santiago de 
Compostela, neste caso, para solicitantes en situación de discapacidade, a que ten 
dereito. 
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Polo tanto a Xunta de Goberno acorda:  
 
1. A renovación e a  inclusión no programa de axudas para o transporte público da 
área metropolitana de Santiago de Compostela, para solicitantes en situación de 
discapacidade, solicitada por dona Ana xxxxx, con DNI: xxxxx,  veciña da parroquia de  
A Granxa, titular da tarxeta de transporte metropolitano número:  
9870200102136367. 
2. O aboamento das axudas canalizadas a través da TMG Social faranse efectivas no 
momento de efectuar a recarga da tarxeta por parte do seu titular, ou actualizando a tarxeta 
nos ATM bancarios autorizados, a partir do mes seguinte ao da realización dos consumos, 
mediante compensación do cincuenta por cento do importe de ata un máximo de vinte  
viaxes realizados no mes anterior, e así sucesivamente. Estas compensacións serán 
acumulables por un período máximo de dous meses, entendéndose desistidas si neste prazo 
non se solicitaran. 
3. Transcorridos 12 meses dende a data de concesión, o concello poderá dar de baixa 
aquelas tarxetas cuxos titulares non houberan renovado a documentación acreditativa da 
permanencia das circunstancias que motivaron a súa concesión. Estes beneficios 
suspendidos por esta causa, serán repostos de inmediato a partir do momento en que se 
acredite o dereito efectivo aos mesmos. 
4. Notificar este acordo á interesada”. 
 
 
9.Información de alta SAF por dependencia e información alta SAF por libre 
concorrencia pasando a SAF dependencia 
 
A) Información de alta SAF por dependencia 

 
Logo de ver o   informe  da traballadora social, infórmase á Xunta de Goberno, da  alta no 

Servizo de Axuda no Fogar por dependencia, a nome de dona María xxxxx, co DNI 
xxxxx veciña do lugar de xxxxx parroquia de Lestedo, cunha intensidade horaria máxima 
establecida no seu Programa Individual de Atención de  (46 horas). 
- Que recibirá as prestacións indicadas no informe da traballadora social e nas condicións 
que neste se estipula. 
- Que, de proceder taxa, será revisada anualmente segundo a variación económica 
beneficiario e custo salarial do servizo. 
- Notificar este acordo á interesada. 
 
B) Información de SAF por libre concorrencia que pasa a SAF por dependencia 

 
Logo de ver o   informe  da traballadora social, infórmase á Xunta de Goberno, de que o  
servizo de axuda no fogar  por  libre concorrencia dado de alta na Xunta de Goberno 
celebrada o día 24 de abril de 2014, pasa a SAF por dependencia, a nome de don 
Constantino xxxxx, co DNI xxxxx, veciño do lugar de xxxxx  parroquia de Codeso, cunha 
intensidade inicial de 55 horas ao mes, establecida no seu Programa Individual de 
Atención. 
- Que recibirá as prestacións indicadas no informe da traballadora social e nas condicións 
que neste se estipula. 
-  Que, de proceder taxa, será revisada anualmente segundo a variación económica 
beneficiario e custo salarial do servizo. 
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- Notificar este acordo ó interesado. 
 
 
10.Aprobación de facturas 
 
Por unanimidade acórdase aprobar as seguintes relacións de facturas que suman un total de 
68.167,91 euros e que a continuación se relacionan e desagregan nos seguintes listados:  
 

Facturas pendentes de pagamento:  
    

Núm. Proveedor Partida Importe 

 Rexistradas en abril   

1 
Talleres Sánchez Rey, S.C. – Rev.instalac.corrente ventilador desbrozadora 
e substituir transmisor 

2014.0.9.0.213 777,97 

2 
Orona S. Coop – Mantemento ascensor casa consistorial período 
xaneiro/marzo 

2014.0.9.0.213 472,12 

3 
Mª Luisa Rendo Facorro – Ganchos, discos, saco cola, cemento,  rollo 
mangueira, bote espuma, bote sikaflex .. 

2014.0.4.0.212 1.806,83 

4 Código Televisión, S.L. – Reportaxe do Concello para a páxina web 2014.0.4.0.226 242,00 

5 
Compostelana de Gas 2011, S.L. – Cargas de gas para vestiarios e campo 
de fútbol do Forte 

2014.0.9.0.221 178,05 

6 Coregal – Recollida de resíduos mes de febreiro 2014.0.3.0.213 388,98 

7 Coregal – Recollida de resíduos mes de marzo 2014.0.3.0.213 388,98 

 Rexistradas en maio   

8 Hnos. Rendo – Reparar tellado colegio CPI Antonio Orza Couto 2014.0.3.0.212 579,71 

9 L. Secope, S.A. – Mantemento punto limpo mes de abril 2014.0.3.0.213 796,03 

10 
Editorial Compostela, S.A. – Publicación do xornal D.O. Rías Baixas 
Subzona 

2014.0.4.0.226 181,50 

11 Autocares Mosquera –Autobús para a Festa dos Maiores 2014.0.3.0.223 275,00 

12 Compostela Digital, S.L. – Tóner fax 2014.0.9.0.213 86,37 

13 
Ferretería Torres – Alambre, cinta aillante, regleta, tubo retráctil, tornillos, 
arandelas, mango forcada, grasa … 

2014.0.9.0.213 281,59 

14 
Ulla Oil, S.L. – Gasóleo de automoción para os depósitos de Protección 
Civil 

2014.0.1.0.221 3.784,62 

15 
Montouto Rreparaciones, S.L. – Subst.bombona suspensión traseira 
esquerda, soldar soporte … camión lixo 

2014.0.3.0.213 3.312,40 

16 
Ascensores Enor, S.A. – Mantemento ascensor casa consistorial mes de 
abril 

2014.0.9.0.213 76,23 

17 
Sermasa – Servizo de axuda a domicilio SAD mes de abril  prestación 
básica 

2014.0.2.0.210 1.241,94 

18 
Sermasa – Servizo de axuda a domicilio SAD mes de abril  usuarios de 
dependencia 

2014.0.2.0.210 14.215,27 

19 Autoeléctrico Sergude, S.C. – Reparar luces remolque 2014.0.9.0.213 7,49 

20 Autoeléctrico Sergude, S.C. – Substituir lámpara camión lixo 7414BSL 2014.0.3.0.213 13,08 

21 
Manuel Botana Granja – Copas chave, cadea, corda, candado, latiguillo, 
manguitos, rácor, cinta, alambre … 

2014.0.9.0.213 83,38 

22 
Comercial Sánchez – Cuchillas, brazo basculante, soporte cuchilla, rep. 
palanca … tractor e desbrozadora 

2014.0.9.0.213 322,10 

23 
Ascensores Enor, S.A. – Mantemento ascensor casa consistorial mes de 
maio  

2014.0.9.0.213 76,23 

24 
Escola de Fútbol de Boqueixón – Monitor de pilates e patinaxe mes de 
abril 

2014.0.3.0.226 242,00 

25 
Dispagal Galicia, S.L. – Lexibia, limpador hixienizante, bolsas lixo e 
escoba 

2014.0.9.0.212 363,39 

26 Ssistemas de Seguridade A-1, S.L. Recarga extintor CPI 2014.0.9.0.212 103,24 

27 Alfareria Alto do Couso, S.L. – Agasallos (tazas) para a Festa dos Maiores 2014.0.9.0.226 387,20 

28 
Vagalume Xestión Integral de Servizos, S.L. – Clases de baile persoas 
maiores mes de abril 

2014.0.2.0.210 289,85 

29 Liquidación de gastos – quilometraxe alcalde setembro 2013 / abril 2014 2014.0.9.0.233 139,63 

30 A Cañiza – 31 comidas obradoiro de emprego 2014.0.9.0.226 375,00 

31 Gasóleos San Benito, S.L. – Gasolina para a maquinaria municipal 2014.0.1.0.221 257,59 

32 Mª Carmen Vázquez Fernández – Alimentación, papel cociña e papel 2014.0.2.0.221 337,83 
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hixiénico 

33 Sogama – Tratamento de resíduos urbáns mes de abril 2014.0.3.0.213 8.208,76 

34 Vidrieras Compostela, S.L. – Material para arranxo de marquesinas 2014.0.4.0.212 776,00 

35 
Juan Manuel Corral Sánchez – Quilometraxe curso contabilidade en 
Coruña e reunión Delegación Goberno 

2014.0.9.0.230 234,25 

36 
Talleres A Silveira – Cambiar aceite, rótula suspensión, barra 
estabilizadora, pastillas freo C6319CG Vías e obr 

2014.0.9.0.213 567,08 

37 Eurolingua Traducións, S.C. – Clases de inglés mes de abril 2014.0.3.0.226 1.134,00 

38 
Mª Victoria Negrín Blanco – Quilometraxe xornada informativa na Coruña 
“Europa cos cidadáns 2014-2020” 

2014.0.9.0.230 49,94 

39 El Sol, S.L. – Copia chave aceiro de seguridade e manguito 2014.0.4.0.212 9,11 

40 
Elina Valentinova Ivanova – Quilometraxe voluntaria europea 01/04 - 
20/05 

2014.0.9.0.230 31,98 

41 
Editorial Compostela, S.A. – Publicación no xornal el Correo Gallego 
“Promoción San Cidre en Oural” 

2014.0.4.0.226 302,50 

42 
Compostela Digital, S.L. – Renovación anual Redirec Plan Boqueixón, 
WebHosting e dominio boqueixón.com 

2014.0.9.0.213 644,81 

43 
Aislamientos Suso, S.L. – Subm.e proiec.ailamento térmico e acustico para 
obra en Santa María de Lamas 

2014.0.4.0.212 2.350,00 

44 
Dispagal Galicia, S.L. – Material de limpeza para os locais sociais e 
colexios 

2014.0.9.0.212 875,70 

45 UDESA – Contrato de subministro eléctrico para o local social de Codeso 2014.0.1.0.221 806,03 

46 
Elina Valentinova Ivanova – Quilometraxe voluntaria europea 20/05 - 
30/05 

2014.0.9.0.230 9,84 

47 
Yolanda Neira Cristobo – Quilometraxe xaneiro/maio  visitas domicilio 
seguimento sicolóxico e activ.ocioteca 

2014.0.9.0.230 96,46 

48 Sara Moka – Quilometraxe voluntaria europea dcbro. 2013 / marzo 2014 2014.0.9.0.230 25,32 

49 Sara Moka – Quilometraxe voluntaria europea meses de abril e maio 2014.0.9.0.230 15,02 

 Rexistradas en xuño   

50 Módulo suxección contedores de 800 litros. 2014.0.4.0.212 786,50 

51 
Gerpe Castro, J.B. y Otros, S.C.P. – Minuta honorarios intervención 
traballador Juan M. Silva Hermida 

2014.0.9.0.226 1.000,00 

52 
Gonzalo Torres Gil – Liquidación de gastos ITV camión motobomba C-
6531-BM 

2014.0.1.0.213 59.64 

  Total 50.066,54 

 

Facturas domiciliadas e xa aboadas: 
 

Núm. Proveedor Partida Importe 

 Rexistradas en abril   

53 Vodafone – Servizo mensarede do 15/03 ó 14/04   2014.0.9.0.222 14,54 

54 Ricoh – Mantemento fotocopiadoras – impresoras mes de abril 2014.0.9.0.213 805,55 

55 
Movistar  - Consumo telefónico mes de marzo  escola infantil e local 
social de Lestedo 2014.0.9.0.222 47,53 

56 Movistar - Consumo telefónico mes de marzo centro saúde de Lestedo  2014.0.9.0.222 24,58 

57 Movistar – Consumo telefónico mes de marzo fax 2014.0.9.0.222 49,21 

58 Movistar – Consumo telefónico mes de marzo centraliña  2014.0.9.0.222 472,04 

59 Movistar – Consumo telefónico mes de marzo alarma 2014.0.9.0.222 29,31 

60 Movistar – Consumo telefónico mes de marzo ximnasio 2014.0.9.0.222 38,77 

61 Movistar – Consumo telefónico mes de marzo oficina de correos 2014.0.9.0.222 24,08 

62 Movistar – Consumo telefónico mes de marzo Protección Civil 2014.0.9.0.222 29,14 

63 
Movistar – Consumo telefónico mes de marzo Casa da Cultura de 
Camporrapado 

2014.0.9.0.222 
23,89 

64 Movistar – Servizo telefonía móbil do 18/03 ó 17/04 2014.0.9.0.222 417,42 

 Rexistradas en maio   

65 Compostela Digital – Mantemento informático mes de abril 2014.0.9.0.213 600,00 

66 
Fremap – Servizo de prevención e vixilancia da saúde período 01/05- 
31/07 2014.0.9.0.227 505,09 

67 
Montaxes Eléctricos Fernández – Mantemento alumeado público mes de 
abril 

2014.0.3.0.221 
3.771,17 

68 Gas Natural Fenosa – Consumo eléctrico depuradora Orto  mes de abril 2014.0.9.0.221 6.480,40 

69 Correos y Telégrafos – Servizo de franqueo pagado mes de abril 2014.0.9.0.222 143.95 
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70 Estudio Técnico Gallego – Asistencia técnico – urbanística mes de abril 2014.0.9.0.227 2.011,83 

71 
Movistar  - Consumo telefónico mes de abril  escola infantil e local social 
de Lestedo 2014.0.9.0.222 47,53 

72 Movistar - Consumo telefónico mes de abril centro saúde de Lestedo  2014.0.9.0.222 24,70 

73 Movistar – Consumo telefónico mes de abril fax 2014.0.9.0.222 48,41 

74 Movistar – Consumo telefónico mes de abril centraliña  2014.0.9.0.222 476,35 

75 Movistar – Consumo telefónico mes de abril alarma 2014.0.9.0.222 29,70 

76 Movistar – Consumo telefónico mes de abril ximnasio 2014.0.9.0.222 44,06 

77 Movistar – Consumo telefónico mes de abril oficina de correos 2014.0.9.0.222 27,09 

78 Movistar – Consumo telefónico mes de abril Protección Civil 2014.0.9.0.222 29,14 

79 
Movistar – Consumo telefónico mes de abril Casa da Cultura de 
Camporrapado 

2014.0.9.0.222 
23,89 

80 Vodafone – Servizo mensarede do 15/04 ó 14/05   2014.0.9.0.222 14,54 

81 Movistar – Servizo telefonía móbil do 18/04 ó 17/05 2014.0.9.0.222 441,91 

82 Ricoh – Mantemento fotocopiadoras – impresoras mes de maio 2014.0.9.0.213 805,55 

 Rexistradas en xuño   

83 Compostela Digital – Mantemento informático mes de maio 2014.0.9.0.213 600,00 

  Total  18.101,37 

 
A continuación reflíctense as facturas emitidas por CHC Energía que suman un total de 
3.174,34 euros e que se aboan con cargo á partida 2014.0.3.0.212 do orzamento:  
 

Núm. 14/974 
 

Nº factura Cups Importe Dirección do Suministro Data 
 emisión 

Data facturación 

1CSN140500294154 ES0111000009304046LB0F 70,52 Alum. Púb. Granxola-Codeso 15/05/14 28/02/14 a 24/04/14 

1CSN140500294159 ES0111000009304058CT0F 262,16 Lugar Loureiro - Pousada 15/05/14 28/02/14 a 24/04/14 

1CSN140500294169 ES0111000009305006SM0F 111,28 Lugar Donas 15/05/14 28/02/14 a 24/04/14 

1CSN140500294195 ES0111000009313013HP0F 315,58 Lugar Camporrapado 15/05/14 01/03/14 a 25/04/14 

1CSN140500294233 ES0111000009313064CJ0F 57,57 Lugar Devesa 15/05/14 01/03/14 a 25/04/14 

 TOTAL 817,11 €    

 

Núm. 14/867 

 

Nº factura Cups Importe Dirección do Suministro Data 
 emisión 

Data facturación 

1CSN140400027033 ES0111000009313060CD0F 522,76 Centro Cultural Camporrapado 12/04/14 01/03/14 a 01/04/14 

1CSN140400069890 ES0221000001005012FW0F 564,60 Lugar Noente, S/N 30/04/14 01/03/14 a 30/04/14 

1CSN140400069891 ES0221000001007055AK0F 302,43 Lg. Ponte Ledesma S/N 30/04/14 01/03/14 a 30/04/14 

1CSN140400068806 ES0221000001007050AQ0F 266,91 Lg. Ponte Ledesma S/N 30/04/14 01/03/14 a 30/04/14 

1CSN140400068807 ES0221000001007059GW0F 298,83 Lugar da Baiuca, S.N 30/04/14 01/03/14 a 30/04/14 

1CSN140400068808 ES0221000001007061GG0F 401,73 Lg. Ponte Ledesma S/N 30/04/14 01/03/14 a 30/04/14 

 TOTAL 2.357,26 €    

 

A continuación reflíctense as facturas emitidas por Gas Natural SUR SDG, SA e Gas 
Natural Servizos SDG,SA  que suman un total de 24.080,09 euros e que se aboan con 
cargo á partida 2014.0.3.0.212 do orzamento:  
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Nº de Factura CUPS Importe Lugar suministro 

Data 

emisión 

Data 

facturación 

F-01140211403998 ES0022000004357716EP1P 466,67 Lg. Vilar, 0001  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211404299 ES0022000004357629HJ1P 29,60 Lg. Ardaris, 0010IG 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211409278 ES0022000007986447JY1P 117,83 Lg. Cachosenande, 9910.  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211437033 ES0022000004357736TM1P 10,59 Lg. Vilar, 0154ER  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211444690 ES0022000007854283VT1P 307,03 Lg. Lamas, 9004 LOCALS 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211444717 ES0022000008895802JX1P 41,42 Bombeo de Noenlle 9010 02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211466451 ES0022000007274911BK1P 48,09 Lg. Igrexa (A), 9999 PALCO 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211469159 ES0022000004312931FG1P 400,75 Lg. Lamas, 8004CC 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211472994 ES0022000008096879FS1P 48,42 Lg. Gastrar, 8010, AREA  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211482089 ES0022000007274859DS1P 38,57 Lg. Santabaia, 9999 LOSOCI 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211483570 ES0022000004313109ZK1P 37,04 
Lg. Igrexa (A), 9002 
A.Público  02/03/2014 

24/12/13 a 
28/02/14 

F-01140211485774 ES0022000008920544PG1P 24,51 Bombeo de Orto 9010  02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211491839 ES0022000007320578LX1P 186,76 Lg. Forte, 9000 POLIDE  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211496072 ES0022000007164780FZ1P 708,99 Lg. Forte, 9033 Ctsalud 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140310458603 ES0022000008386073TF1P 1.378,16 Lg. Forte, 0011DU, PCIVIL 10/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211394812 ES0022000009030777QK0P 254,95 
Lg. Deseiro de Arriba, 8037-
Sergude 01/03/2014 

31/01/14 a 
27/02/14 

F-01140211358649 ES0022000007320549HG1P 152,69 
Lg. Deseiro de Arriba, 9002 
A.Púb.  02/03/2014 

31/01/14 a 
28/02/14 

F-01140211405032 ES0022000007320548HA1P 522,57 Lg. Lamas, 6002 A.Público 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211406038 ES0022000007320544VE1P 47,77 Lg. Senande, 9000 A.Público 02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211408879 ES0022000007021144HJ1P 338,31 
Lg. Rodiño Pequeño, 9709 
A.Púb.  02/03/2014 

24/12/13 a 
28/02/14 

F-01140211409391 ES0022000007249776TW1P 320,29 Lg. Vilar, 9926 A.Público 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211409556 ES0022000007320543VK1P 73,92 Lg. Vigo, 9000 A.Público 02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211410362 ES0022000007249640VG1P 93,47 Lg. Quián, 9911 A.Público1  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211411244 ES0022000007661637JW1P 82,23 Lg. Forte, 9032 A.Público  02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211412769 ES0022000007163985LR1P 17,64 Lg. Forte, 8007 - Boqueixón 02/03/2014 
01/01/13 a 

28/02/14 

F-01140211413822 ES0022000007661757HF1P 401,60 Lg. Forte, 9080 A.Público  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211416650 ES0022000008964524BP1P 18,97 Lg. Moa, 9001 - LOCAL 02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211416905 ES0022000007776341DM1P 225,37 Lg. Moa, 9002 A.Público 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211419761 ES0022000007559623QQ1P 259,45 Lg. Vilar, 9705 A.Público  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211419981 ES0022000007107339VG1P 113,03 Lg. Noenlle, 9794 A. Público2 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211420237 ES0022000007320554HD1P 126,03 Lg. Ardaris, 9000 A.Público 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211421086 ES0022000007253151PL1P 299,49 
Lg. Deseiro de Arriba, 9000 
A.Púb. 02/03/2014 

24/12/13 a 
28/02/14 

F-01140211424783 ES0022000007372764BD1P 274,09 
Lg. Ardilleiro Pequeno,9921  
A.Púb. 02/03/2014 

24/12/13 a 
28/02/14 

F-01140211423624 ES0022000007376881YD1P 81,09 Lg. Moa, 9001 A.Público  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211429971 ES0022000007662959RJ1P 50,15 
Lg. Igrexa (A), 8892 
A.Público  02/03/2014 

31/01/14 a 
28/02/14 



17 
 

F-01140211430090 ES0022000008622407VQ1P 316,40 Lg. Lestedo, 9001 A.Público 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211432108 ES0022000007019824FG1P 63,55 
Lg. Igrexa (A), 0001 
A.Público  02/03/2014 

24/12/13 a 
28/02/14 

F-01140211432664 ES0022000007253334QH1P 35,04 
Lg. Igrexa (A), 9000 
A.Público  02/03/2014 

01/01/13 a 
28/02/14 

F-01140211433239 ES0022000007249771EC1P 506,48 Lg. Picota, 9925 A.Público  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211433546 ES0022000007249794TC1P 205,20 
Lg. Igrexa (A), 9927 
A.Público  02/03/2014 

24/12/13 a 
28/02/14 

F-01140211434056 ES0022000007662958RN1P 32,90 Lg. Carabán, 9915 - A.Púb.  02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211435196 ES0022000007249674HS1P 82,00 Lg. Orto, 9916 A.Público -  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211435211 ES0022000007021150HL1P 152,23 Lg. Ramil, 9704 - A.Público  02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211437271 ES0022000007372754XE1P 248,47 
Lg. Ardilleiro Grande, 9920 - 
A.Púb.  02/03/2014 

24/12/13 a 
28/02/14 

F-01140211438674 ES0022000007021147HQ1P 125,54 Lg. Pumares, 9707 A.Público2  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211439057 ES0022000008178372PL1P 56,27 
Lg. Deseiro de Arriba,9600 A. 
Púb.  02/03/2014 

24/12/13 a 
28/02/14 

F-01140211440497 ES0022000007107338VA1P 164,66 Lg. Noenlle, 9795 A. Público1 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211443113 ES0022000008964525BD1P 17,42 Lg. Orto, 9700 - Boqueixón 02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211444419 ES0022000007249751ET1P 6,15 Lg. Gastrar, 9921 A.Público 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211446020 ES0022000008178424BW1P 127,55 Lg. Pumares, 9010 A.Púb. 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211446861 ES0022000007249659HT1P 34,40 Lg. Carabán, 9914 - A.Púb.  02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211449218 ES0022000004975491HA1P 132,15 
Lg. Rodiño Grande, 9706 
A.Púb.  02/03/2014 

31/01/14 a 
28/02/14 

F-01140211450320 ES0022000007320555HX1P 21,02 Lg. Vilar, 9003 A.Público  02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211453844 ES0022000007021268TE1P 240,41 Lg. Gándara, 9700 A.Público  02/03/2014 
01/02/14 a 

27/02/14 

F-01140211454409 ES0022000007021264TH1P 280,75 Lg. Mareque, 9701 A.Público  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211454879 ES0022000007107334QE1P 54,47 Lg. Rubio, 9796 A. Público  02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211455632 ES0022000007455163ME1P 139,72 
Lg. Pazos, 9102 AP 
A.Público2  02/03/2014 

31/01/14 a 
28/02/14 

F-01140211456738 ES0022000007021267TK1P 128,54 Lg. Rubial, 9697 - A.Público  02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211457476 ES0022000007251849KM1P 91,86 Lg. Igrexa (A), 8892 A.Púb. 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211457806 ES0022000007249693LB1P 74,44 
Lg. Ardilleiro Grande, 9919 - 
A.Púb.  02/03/2014 

24/12/13 a 
28/02/14 

F-01140211462326 ES0022000007251852KP1P 261,14 Lg. Loureda, 8889 A.Público  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211467523 ES0022000007249760ED1P 154,43 Lg. Reboredo, 9923 A. Púb.  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211467842 ES0022000007320556HB1P 296,29 Lg. Milleirós, 9087 A.Público  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211469143 ES0022000007249688LY1P 105,16 Lg. Outeiro, 9918 ALPU01  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211469524 ES0022000007021265TL1P 119,73 
Lg. Cachosenande, 9699 
A.Púb.  02/03/2014 

24/12/13 a 
28/02/14 

F-01140211470146 ES0022000007320582LZ1P 74,90 Lg. Torre, 9000 A.Público  02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211470440 ES0022000007249757EY1P 232,67 Lg. Agra, 9922 A. Público  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211472934 ES0022000007107337VW1P 141,16 Lg. Vilar, 9795 A.Público  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211474442 ES0022000008876495WT1P 53,87 Lg. Vilar, 0005 A.Público  02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211476080 ES0022000008942577TA1P 526,18 Lg. Vilar, 0001 A.P Poste 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211477773 ES0022000007373071RV1P 160,26 Lg. Caneda, 9995 A.Público. 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211482176 ES0022000008177365BR1P 112,18 
Lg. Deseiro de Arriba,9130 
A.Púb.  02/03/2014 

24/12/13 a 
28/02/14 
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F-01140211484452 ES0022000007455154MJ1P 313,92 Lg. Milleirós, 5100 ALPUB3  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211485715 ES0022000007320546HR1P 352,33 Lg. Lamas, 9001 A.Público 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211486106 ES0022000007249769EH1P 71,70 Lg. Vilar, 9924 A.Público 02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211487818 ES0022000007249678HL1P 69,05 Lg. Agra, 9917 A. Público2  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211488425 ES0022000004975486VK1P 150,90 Lg. Vilar, 9700 A.Público  02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211489044 ES0022000007021148HV1P 281,78 Lg. Lestedo, 9707 A.Público1  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211491169 ES0022000007561259HL1P 36,03 Lg. Picota, 0925 A.Público  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211492356 ES0022000007373065RB1P 78,60 Lg. Vilaboa, 9998 - A.Público  02/03/2014 
31/01/14 a 

28/02/14 

F-01140211493470 ES0022000007661745VH1P 64,76 Lg. Gándara, 9701 A.Púb.   02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211493965 ES0022000007249642VY1P 47,53 Lg. Quián, 9912 A.Público2 02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140211495366 ES0022000007021266TC1P 176,60 Lg. Troitomil, 9698 A.Público  02/03/2014 
24/12/13 a 

28/02/14 

F-01140310033622 ES0022000007320580LN1P 145,04 Lg. Santabaia, 9000 A.Público  05/03/2014 
01/02/14 a 

01/03/14 

F-01140310037260 ES0022000004975490HW1P 2,14 Lg. Vilar, 9704SF SEMA03  05/03/2014 
01/02/14 a 

01/03/14 

F-01140310048872 ES0022000007249666HF1P 67,63 Lg. Pena, 9915 - A.Público 05/03/2014 
01/02/14 a 

01/03/14 

F-01140310055956 ES0022000007019754GA1P 229,38 Lg. Gastrar, 9317 A.Público  05/03/2014 
24/12/13 a 

01/03/14 

F-01140310059489 ES0022000007455157MQ1P 153,65 
Lg. Pazos, 9101 AP 
A.Público1  05/03/2014 

01/02/14 a 
01/03/14 

F-01140310060464 ES0022000007164018CB1P 348,23 Lg. Forte, 9030 A.Público  05/03/2014 
01/02/14 a 

01/03/14 

F-01140310060769 ES0022000007021143HN1P 140,60 Lg. Outeiro, 9710 A.Público  05/03/2014 
01/02/14 a 

01/03/14 

F-01140310061711 ES0022000007566337DZ1P 109,80 Lg. Casal, 9109 - A.Público 06/03/2014 
01/02/14 a 

01/03/14 

F-01140310061717 ES0022000007320551HY1P 364,23 
Lg. Rodiño Grande, 9001 
A.Púb.  06/03/2014 

01/01/14 a 
01/03/14 

F-01140310061722 ES0022000007249633QC1P 1.015,16 Lg. Xiadás, 9910 A.Público  06/03/2014 
01/01/14 a 

01/03/14 

F-01140310061723 ES0022000007249650VZ1P 156,89 Lg. Melón, 9913 A.Público  06/03/2014 
01/01/14 a 

01/03/14 

F-01140310061348 ES0022000007251856KN1P 215,68 
Lg. Igrexa (A), 8891 
A.Público 06/03/2014 

01/02/14 a 
01/03/14 

F-01140310165028 ES0022000007019787MJ1P 277,33 Lg. Casalpeguito, 9318 A.Púb.  06/03/2014 
24/12/13 a 

01/03/14 

F-01140310458370 ES0022000007561243HA1P 95,46 Lg. Espiñeira, 9909 A.Púb.  10/03/2014 
01/02/14 a 

01/03/14 

F-01140310458607 ES0022000008622400VD1P 771,83 
Lg. Rodiño Pequeño, 9700 
A.Púb.  10/03/2014 

01/01/14 a 
01/03/14 

  Total 18.909,38       

Nº de Factura CUPS Importe Lugar Suministro 
Data 

Emisión 
Data  

Facturación 

FE14321142781957 ES0022000008842233FP1P 493,28 Campo de Fútbol, - Forte 9050 05/03/2014 
01/02/14 a 
28/02/14 

FE14321142683750 ES0022000007031520DQ1P 448,31 
Lg. Cachosenande, 9604 
Polidep. 04/03/2014 

25/12/13 a 
28/02/14 

FE14321142683747 ES0022000007575350XB1P 210,52 
Cent. de Saúde, 9164 Vilar - 
Lestedo 04/03/2014 

25/12/13 a 
28/02/14 

FE14321142949986 ES0022000004975487VE1P 55,20 
Alum. Púb. Vilar, 0097-04 - 
Lestedo. 07/03/2014 

01/02/14 a 
28/02/14 

FE14321142781953 ES0022000007586591QM1P 327,11 
Alum. Púb. Igrexa, 9707 - 
Sergude. 05/03/2014 

01/02/14 a 
28/02/14 

FE14321142683746 ES0022000004357733TW1P 710,75 
Camp.da Festa, 0164 Vilar - 
Lestedo 04/03/2014 

25/12/13 a 
28/02/14 

FE14321142683748 ES0022000007164015CP1P 1.100,08 
Concello/Xulgado do Forte, 
9027. 04/03/2014 

25/12/13 a 
28/02/14 

FE14321142781955 ES0022000007831162TV1P 513,95 
Instituto do Forte, 9022  - 
Forte. 05/03/2014 

01/02/14 a 
28/02/14 
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FE14321142781956 ES0022000007164583ER1P 1.311,51 Colexo do Forte, 9031. Forte  05/03/2014 
01/02/14 a 
28/02/14 

  Total 5.170,71       

 

 

11.Aprobación dos padróns de abastecemento e saneamento 
 
A empresa Espina y Delfin, adxudicataria dos servizos de auga e saneamento, fixo entrega 
dos padróns para a correspondente aprobación por parte desta entidade, tal e como se 
transcribe nos correspondentes pregos de cláusulas que rexeron as contratacións dos dous 
servizos.  
 
Polo tanto a Xunta de Goberno acorda: 
 
-Aprobar os padróns de abastecemento de auga e saneamento que  no 1º trimestre do ano 
2014 terían os seguintes aboados:  
Servizo de abastecemento de auga :1.017 
Servizo de saneamento: 1.329 
 
-Expoñer ó público para que se poidan realizar as correspondentes alegacións e publicalo 
no BOP  
 
 
12.Inicio da contratación da obra “Senda peonil para seguridade vial na Corna 
(Camporrapado) e outro” incluída no Plan POS 2014 
 
No Pleno ordinario realizado o día 13 de novembro de 2013 aprobouse o proxecto da obra 
denominada  “Senda peonil para seguridade vial na Corna ( Camporrapado) e outro ” por 
un importe de 107.811,68 euros. Posteriormente, o día 12 de marzo de 2014, foron 
aprobadas unhas modificacións non substanciais  realizadas no mesmo.  
 
O día 3 de abril,  a Deputación Provincial comunica por via telemática a circular sobre o 
POS 2014, na que se mostra toda a información relativa á contratación e xustificación das 
obras e as axudas concedidas.  
 
Na Xunta de Goberno realizada o día 24 de abril de 2014, levouse a aprobación da 
licitación das obras do Plan POS 2014 e acordouse deixar sobre a mesa o punto baseándose 
en que a Deputación ía a modificar os pregos de cláusulas que rexen as obras dos plans 
provinciais.   
 
Esta modificación foi realizada no pleno de finais do mes de abril, concretamente o día 25,  
e xa están publicados os pregos na páxina da deputación, polo tanto agora procédese coa 
contratación da obra.  
 
Todos os trámites que se teñan que levar a cabo para a xestión deste plan, realizaranse de 
xeito telemático. En canto á adxudicación da obra, as bases reguladoras dín que os 
concellos poderán adxudicar as obras ata o día 1 de outubro, as que deberán estar 
rematadas antes do 1 de novembro de 2015.  
 

A obra está incluída nos orzamentos do ano 2014  na partida 411.619.00 
 



20 
 

Polo tanto á Xunta de Goberno acorda:  
 
1 Iniciar os trámites necesarios para a contratación das obras polo procedemento negociado 
sin publicidade. Os pregos que rexerán esta contratación son os publicados na páxina web 
da Deputación que foron modificados cos anexos que figuran na propia páxina.  
 
2 Aprobar o cadro de características da obra, así como os criterios de valoración que 
rexerán a contratación:  
 

0. REGULACION 
HARMONIZADA 

  Contrato non suxeito a regulación  harmonizada          

1. PROXECTO Senda peonil para seguridade vial na Corna (Camporrapado) e 
outro  

1.bis. 
CODIFICACIÓN 

A. Clasificación Nacional de 
produtos por Actividades 
(CNPA-2009) 

 

 B. Vocabulario común de 
contratos 
 

 

2. PRESUPOSTO 
 

A) Obras anuais 107.811,68  Euros (IVE 
INCLUÍDO) 

3. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 

411.619.00 do orzamento do ano 2014  

4. PRAZO DE 
EXECUCIÓN 

FIXADO NO PROXECTO: 6 meses 
REDUCIÓN DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN: 
non aplicable 

5. CLASIFICACIÓN  
6. FORMA E MEDIO 
DE CONSULTA E 
LUGAR DE 
PRESENTACIÓN 

SEN PUBLICIDADE OBRIGATORIA: 
- Consulta a tres empresas 
- Perfil de contratante 

 
 B. LUGAR DE PRESENTACIÓN:No rexistro municipal de 9 a 
14 horas de luns a venres  

7.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS 

SEN PUBLICIDADE OBRIGATORIA: oito días contados desde 
o día seguinte ao da recepción da petición de oferta  

8. PERFIL DE 
CONTRATANTE 

8.1 Dirección páxina web: www.boqueixon.com  
8.2 Publicación de adxudicación (indicar a opción elixida): 
       en perfil de contratante              

9. GARANTÍA 
DEFINITIVA 

5% do importe do proxecto  

10. TAXAS DO 
CONTRATO 

Non hai  

11. REVISIÓN DE 
PREZOS 

Non hai  

12. CONTROL DE 
CALIDADE 

 

13. IMPORTE 
MÁXIMO DOS 
GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN POR 
CONTA DO 
CONTRATISTA 

 

 
Outros datos:  

Información  
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  Perfil de contratante www.boqueixon.com 
    Teléfono:981. 513 061 

 

Lugar onde se poden obter copias do proxecto e prego: Servizo de Contratación  

 

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
D./Dª         _________________                                    
con domicilio en _________________.                              
rúa           _________________         
nº             _________________  
teléfono_________________ 
Fax  (optativo)    _________________                  
dirección de correo electrónico (optativo)           _________________            
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitúa) nº     _________________                      
actuando en nome propio (ou en representación de _________________.         
              
DNI ou CIF Nº    _________________                  
e con domicilio en _________________.                         
rúa_________________ 
nº            _________________ 
teléfono_________________ 
Fax  (optativo)   _________________                    
dirección de correo electrónico (optativo) _________________ 
 
Toma parte no procedemento negociado para a adxudicación da execución das obras comprendidas 
no proxecto de 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                                                
e para cuxos efectos fai constar que: 
 
  1º.- Ofrece o  seguinte prezo: 
A ) Prezo sen IVE……………………………  euros) . 
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE )  % ……….. importe ……… euros 
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS 
 
  2º.- Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos Pregos de cláusulas 
administrativas particulares do presente contrato, así como do proxecto e documentación técnica 
que o integra. 
 
  3º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
  4º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda): 
 

• ___ Non concorre con empresas vinculadas. 
• ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s: 
  Denominación 
  CIF 

 
                                de                   de 201_ 
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O LICITADOR (asinado e rubricado) 
 

ANEXO III: MODELO DE SOBRE 
 

MODELO DE SOBRE 
 

    A. DOCUMENTACIÓN 
  (1)  B. REFERENCIAS TÉCNICAS 
    C. OFERTA ECONÓMICA 
    

 
 Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)                                           
presentada por ..                          
Teléfono ________________  
Fax ____________________ 
 
 

                                     de                  de 201_    
 
  
 

(1) Indicar sobre A, B, C ou D segundo a documentación que comprenda, conforme ao 
disposto na         cláusula 12. 
 
(2) Indicar o título do contrato. 
 

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1 

FASE 1 

A) CRITERIOS CON CARÁCTER XERAL 

a) Programa de traballo (cláusula 12.2.1.A.1): 17 puntos 

b) Programa de actuación ambiental (cláusula 12.2.1.A.2): 8 puntos 

b) Plan de control de calidade (cláusula 12.2.1.B)  13 puntos  conforme  ao seguinte 
detalle (Para este proceso  de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os 
redondeos que por exceso ou defecto correspondan):  

 

PLAN DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDADE 
(cláusula 12.2.1.B.1) 

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade especifico e adaptado á obra 

De 1.51 a 3 puntos 

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade xenérico e parcialmente adaptado á obra 

De 0.51 a 1.50 puntos 

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade insuficiente 

De 0 a 0.50 puntos 

PORCENTAXE DE 
CONTROL INTERNO DE 
CALIDADE (cláusula 
12.2.1.B.2) 

Outorgarase a máxima puntuación á/s proposicións 
que oferten a maior porcentaxe e as restantes 
proposicións puntuaranse proporcionalmente 

Ata 1 punto 

PORCENTAXE DE 
CONTROL EXTERNO DE 
CALIDADE (cláusula 
12.2.1.B.3) 

Aumento da porcentaxe de control de calidade 
externo calculado sobre o orzamento de execución 
material, sen ter en conta o 1% a que se refiren as 
cláusulas 12 e 29 

Calcularase aplicando a 
seguinte fórmula: 3 X 
% incremento de 
execución material 
(expresado en dous 
decimais) 
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(Máximo  9 puntos) 

c) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12.2.1.C):  12 puntos 

  

B)CRITERIOS CON CARÁCTER ESPECÍFICO  

Non se valora a redución de prazos  

 

FASE II 

a) Oferta económica: 50  puntos.  

De acordo coa fórmula elaborada pola Facultade de Matemáticas  

 

3 Solicitar ofertas ás seguintes empresas:  
 
Obras y Viales de Galicia, SL  
Parque Empresarial de Sigüeiro – Parcela 56 A 
15688 Oroso 
 
Únika Proyectos y Obras, SA 
C/ Ulla, 16 bajo 
15702 Santiago de Compostela  
 
Exc. Const. Hnos. Couto Fandiño,SL  
Lugar Igrexa 
15881 Boqueixón  
 
 
13. Inicio contratación servizo de instalación e mantemento dunha aplicación 
informática para reporte de incidencias nos servizos municipais 
 
Como xeito de adaptarse ás novas tecnoloxías, estudouse a posta en funcionamento dunha 
aplicación informática a que poidan acceder tódolos usuarios que o desexen, para 
transmitir as incidencias e queixas sobre dos servizos que o concello presta ós seus 
veciños.  
 
Para levar a cabo este proxecto é necesario contratar o servizo dunha empresa que deseñe, 
instale e poña en funcionamento a aplicación correspondente. O importe estimado do 
contrato, que terá unha duración de 4 anos, será de 4.350 euros, IVE incluído, con cargo á 
partida presupostaria 921.222,00 a cal se incrementará mediante a modificación 
presupostaria que proximamente se tramitará. Partida que de acordo coa Orde do 
Ministerio de Facenda e Administración Pública, MHAP/419/2014 de 14 de marzo pola 
que se aproba  a nova estrutura dos presupostos das entidades locais, para o presuposto 
municipal 2015 pasará a ser a 920.222,00 
 
Polo tanto a Xunta de Goberno acorda:  
 
1 Iniciar a contratación do servizo de instalación e mantemento dunha aplicación 
informática para reporte de incidencias nos servizos municipais , por procedemento 
negociado sin publicidade  
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2.Aprobar os seguintes pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións 
técnicas que van rexer o contrato e que a continuación se transcriben literalmente:  
 
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A 
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO DUNHA 
APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA REPORTE DE INCIDENCIAS NOS SERVIZOS 
MUNICIPAIS.  
 
Obxecto do contrato 
 
O desenvolvemento dunha APP para sistema operativo Android que permita ós veciños de 
Boqueixón comunicar ó concello, desde os seus teléfonos móviles, calquera incidencia que 
atope no mobiliario urbano. Así mesmo, debe permitir que o concello envíe ós veciños 
respostas automáticas do estado das incidencias, novas de interese xeral e avisos de 
emerxencias. 
 
Esta aplicación debe comunicarse cun sistema de xestión  que permita distribuir as 
incidencias recibidas tanto vía aplicación, como telefónica ou presencial, entre os distintos 
departamentos do concello ou das empresas que xestionen os servizos contratados, 
almacenando nunha base de datos as incidencias para a súa posterior explotación. 
 
Presuposto máximo de licitación 
 
O presuposto máximo de licitación é de 4.350,00 euros, IVE excluído. Este prezo incluirá 
o deseño, posta en funcionamento e instalación da aplicación. Así mesmo nesta cantidade 
incluiranse os correspondentes mantementos anuais. 
 
Prazo de execución 
 
O prazo de execución será de 1 ano prorrogable por outros 3,  nos que se realizarán os 
mantementos da aplicación.  A prórroga acordarase polo órgano de contratación, cun mes 
de antelación á finalización da súa duración inicial ou da prorroga correspondente, no seu 
caso; e será obrigatoria para o empresario, salvo que o contrato expresamente prevea o 
contrario, sen que poida producirse polo consentimento tácito das partes. 
 
Revisión de prezos 
 
A revisión de prezos terá lugar, no seu caso, cando o contrato se tivera executado alomenos 
nun 20% do seu importe e teña transcorrido un ano dende a súa adxudicación, data que se 
tomara como referencia a fin de determinar o momento a partir do cal procede a revisión 
de prezos e os seus efectos, tendo en conta o establecido no artigo 91.3 do TRLCSP. 
Dita revisión de prezos levarase a cabo de conformidade co establecido nos artigos 89 e 
seguintes do TRLCSP, aplicando ao prezo inicial a variación experimentada polos 
incrementos ou diminucións do IPC dos últimos doce meses publicado polo INE, sen que, 
non obstante, a  revisión poida superar o 85% de variación experimentada polo índice 
adoptado. 
O importe das revisións que procedan farase efectivo de oficio, mediante o abono ou 
desconto correspondente nos pagamentos parciais ou, excepcionalmente, na liquidación do 
contrato, cando non puidera incluírse en ditos pagamentos parciais. 
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Forma e procedemento de adxudicación 
 
O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado sen publicidade, por apreciar 
que se cumpren as condicións previstas no art. 170.d do TRLCSP  
 
Capacidade para contratar 
 
Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, 
españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non se atopen 
comprendidas en algunha das circunstancias que enumera o art. 54 e 60 do TRLCSP, e 
acrediten a solvencia económica, financeira e técnica.  
 
Proposicións : Lugar e prazo de presentación 
 
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do 
Concello, dentro do prazo de oito días naturais, contados dende o dia seguinte ao da 
recepción da invitación cursada para participar no proceso de contratación, en horas de 
nove a catorce e en dous sobres pechados, que poderán ser lacrados e precintados, asinados 
polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos nas 
seguintes cláusulas  
Forma. 
 
Os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento presentaran tres sobres: 
SOBRE A (documentación xeral) e SOBRE B (documentación técnica), SOBRE C ( 
oferta económica) do seguinte xeito: 
 
- Asinados polo licitador ou, se é o caso, polo representante legal da entidade que asina 
toda a documentación. 
- Con indicación do nome e apelidos do licitador ou, se e o caso, denominación 
social,telefono, fax, enderezo e correo electrónico. 
- Debidamente pechados (poderán estar lacrados), de tal xeito que se garanta que 
permanezan nese estado ata a data da súa apertura. 
 
As indicacións de SOBRE A,  SOBRE B e SOBRE C respectivamente, deberán figurar 
na parte superior de cada un deles, e nos seus centros constara a lenda:  
 
“Proposición para tomar parte na contratación do servizo: (deberase indicar neste 
espazo a denominación do contrato)”. 
 
Cando se utilice o sistema de envío por correo, a presentación de proposicións poderá 
realizarse a calquera hora do ultimo dia de prazo. Neste caso o licitador debera xustificar a 
data de imposición do envío na oficina de correos (será requisito indispensable que se trate 
dunha oficina de correos prestadora do Servizo Postal Universal) e anunciarlle ao órgano 
de contratación a remisión da oferta mediante telex, fax (981 513 000) ou telegrama en 
calquera momento antes de expirar o dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos 
non será admitida a proposición se e recibida polo devandito órgano de contratación con 
posterioridade a data na que remata o prazo para presentar as solicitudes. Transcorridos os 
10 días naturais seguintes a indicada data sen se recibir a proposición, esta non será 
admitida en ningún caso. 
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Naqueles supostos nos que o último dia para a presentación de proposicións coincida en 
domingo ou festivo, o prazo para a presentación de proposicións rematara o primeiro dia 
hábil seguinte. 
 
A presentación da proposición presume por parte do licitador a aceptación incondicional 
das cláusulas deste prego, así como do prego de prescricións técnicas. 
 
Toda a documentación presentarase en calquera dos dous idiomas oficiais da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
 
12.4.- Documentación. 
 
·  Sobre A: Subtitulado “Documentación xeral”. 
 
No sobre A figurara a seguinte documentación: 
- Declaración responsable nos termos do Anexo I deste prego, debidamente cuberta e 
asinada. 
- No seu caso, autorización para cesión de información relativa a obrigas tributarias e da 
Seguridade Social en procedementos de contratación. 
Axustarase ao modelo establecido no Anexo III. 
 
- No caso de que a documentación se presente por varios empresarios que formen unha 
unión temporal, cada un deles debera cubrir o Anexo I, incluíndo ademais unha 
declaración responsable subscrita por quen afirme representar a cada unha das empresas, 
na que figuraran: 
a) o nome e circunstancias de cada un dos que a constitúen 
b) a participación de cada un na unión a constituír 
c) a asunción do compromiso de constituírse formalmente en unión temporal no caso de 
resultar adxudicatarios do contrato 
d) o representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os 
dereitos e cumprir as obrigas que do contrato se deriven ata a extinción do mesmo 
- No seu caso, unha dirección de correo electrónico en que efectuar as 
notificacións. 
 
Sobre B: Subtitulado “Documentación técnica e económica” 
No sobre B figurara a seguinte documentación: 
 
B.1) Documentación técnica. 
 
Incluirase a seguinte documentación: 
 
Programa detallado no que se describan pormenorizadamente os traballos que hai que 
realizar e os obxectivos que se van acadar coa posta en funcionamento da aplicación.  
 
Parametrización, execución do servizo e posta en marcha do mesmo.  
 
Relación de medios persoais ( acreditando cualificacións personais) e materiais que a  
empresa se compromete a poñer a disposición do concello para o cumprimento do contrato 
e o mantemento.  
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Sobre C: Subtitulado “Oferta económica”  
 
Incluirase a proposición económica, que se axustará ao modelo establecido que se achega 
como Anexo II deste prego. 
 
Garantía provisional  
 
De acordo co disposto no art. 103 do TRLCSP, os licitadores quedan dispensados da 
constitución da garantía provisional.  
 
Documentos, orixinais e copias 
 
Os documentos que acompañen ás propostas terán que ser orixinais. Non obstante, 
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue.  
 
Apertura de plicas e adxudicación 
 
O órgano de contratación comprobará a documentación dos sobres 1 e posteriormente 
abrirá os sobres 2 no que se analizarán as referencias técnicas e se realizará o 
correspondente informe.  
Valoración dos criterios de adxudicación excepto o factor prezo 
 
Para a valoración das ofertas emitirase un informe técnico debidamente motivado respecto 
dos factores de adxudicación á vista da documentación incluída no sobre 2 e de acordo cos 
seguintes criterios de puntuación:  
 
Fase I - Criterios non avaliables mediante fórmulas 
 
Metodoloxía e procedementos de traballo………………………………40 puntos 
 
Fase II- Oferta económica 
 
Ata 60 puntos   
 
Para a valoración da oferta económica terase en conta a fórmula utilizada pola Deputación 
da Coruña segundo convenio subscrito coa Universidade de Santiago a través da facultade 
de Matemáticas.  
 
Clasificación de ofertas e requirimento de documentación  
 
O órgano de contratación, clasificará por orde decrecente as proposicións presentadas e 
que non fosen declaradas desproporcionadas ou anormais, e posteriormente, requirirá ao 
licitador que tivese presentado a oferta economicamente mais vantaxosa para que, dentro 
do prazo de dez días hábiles a contar dende o seguinte a aquel en que recibise o 
requirimento, presente: 
 
1.- Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos de personalidade xurídica 
do empresario: 
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a) Empresario individual: fotocopia compulsada do DNI, pasaporte ou documento que o 
substitúa. 
b) Persoas xurídicas: será obrigatoria a presentación de copia autentica ou compulsada do 
Código de Identificación Fiscal e da escritura ou documento de constitución, os estatutos 
ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, 
debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro publico que corresponda, segundo o tipo 
de persoa xurídica de que se trate. 
c) Empresas non españolas de Estados membros da Unión Europea ou signatarios do 
Acordo sobre o Espazo Económico Europeo: a capacidade de obrar acreditarase pola súa 
inscrición nos rexistros procedentes de acordo coa lexislación do Estado onde estean 
establecidos, que se indican no Anexo I do RXLCAP. Cando a lexislación do Estado no 
que estean establecidas estas empresas esixa unha autorización especial ou 
a pertenza a unha determinada organización para poder prestar nel o servizo de que se 
trate, deberan acreditar que cumpren este requisito. 
d) Empresas non comunitarias: deberan acreditar a súa capacidade de obrar con informe da 
Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina 
Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa, no que se faga constar 
que figuran inscritas no rexistro local, profesional, comercial ou análogo ou, no seu 
defecto, que actúan habitualmente no trafico local no ámbito das actividades as que se 
estende o obxecto do contrato. 
Ademais, deberan xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática 
Permanente Española que o Estado de procedencia da empresa estranxeira admite a súa 
vez a participación de empresas españolas na contratación coa Administración e cos entes, 
organismos ou entidades do sector publico asimilables aos enumerados no artigo 3 do 
TRLCSP en forma substancialmente análoga.  
 
2.- Documentación que acredite a representación de quen asina a proposición en nome de 
outro: 
a) DNI do asinante ou documento que regulamentariamente o substitúa. 
b) Si o representado fose unha persoa física, escritura de poder notarial outorgada. 
c) Si o representado fose unha persoa xurídica, escritura de constitución, ou de 
modificación de acordos sociais, inscritas no Rexistro Publico correspondente, nas que 
figuren os particulares dos estatutos ou acordos sociais dos que se deduza a devandita 
representación. Se esta non resultase unicamente deles, presentarase, ademais, escritura de 
poder notarial para xustificala, inscrita no rexistro Mercantil, ou no seu caso, no rexistro 
publico que corresponda. 
d) Dilixencia de bastanteo de poderes expedida polo Secretario da Corporación ou 
funcionario habilitado do Concello, que valore como suficiente a documentación anterior 
para que o asinante poda actuar en representación do licitador. Xunto coa dilixencia de 
bastanteo debera de presentarse o recibo acreditativo do pago da taxa correspondente. 
 
3.- Declaración responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha das 
prohibicións para contratar establecidas no artigo 60 do TRLCSP. 
 
Exención de presentar a documentación relacionada nos apartados 1, 2 e 3 desta 
cláusula sempre que o licitador se atope inscrito no Rexistro oficial de licitadores e 
empresas clasificadas do Estado, ou no Rexistro de Contratistas da Comunidade 
Autónoma de Galicia, ou no Rexistro voluntario de documentación de empresas 
contratistas da Deputación da Coruña, tendo en conta o seguinte: 
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- O adxudicatario presentará a correspondente certificación onde se recollan os 
puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP, en cuxo caso estarán dispensados de 
presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuízo de que a administración poida 
solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a fin de verificar ou 
comprobar a súa exactitude ou vixencia. 
- O adxudicatario que con carácter voluntario figure inscrito no Rexistro de 
documentación de empresas contratistas da  Deputación Provincial da Coruña, 
acompañará unha copia do informe relativo aos datos inscritos e en consecuencia 
quedará dispensado de presentar os documentos referidos, sempre que os citados 
informes estean vixentes (Ordenanza reguladora do rexistro de documentación de 
empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña, do rexistro de contratos e 
do rexistro de convenios, publicada no BOP Núm. 64 con data do 20 de marzo de 
1998). 
En todo caso o licitador deberá presentar unha declaración responsable sobre a 
vixencia dos datos anotados no Rexistro de Licitadores, segundo o modelo que figura 
como Anexo V ao presente prego. Si se tivese producido alteración dos datos 
rexistrais farase mención expresa na citada declaración, unindo a 
documentación correspondente. 
 
4.- Documentación acreditativa das solvencias esixidas: 
a) A solvencia económica e financeira debera probarse a través de algún ou varios dos 
medios relacionados no artigo 75 do TRLCSP modificado pola Lei 25/2013 de 28 de 
decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no 
sector público.  

 
b) A solvencia técnica ou profesional debera acreditarse mediante unha relación selada e 
asinada, dos principais servizos ou traballos realizados nos últimos 5 anos que inclúa a 
descrición do obxecto dos ditos traballos, o importe, datas e beneficiarios públicos ou 
privados deles. 
Os servizos ou traballos acreditaranse mediante certificacións expedidas ou visadas polo 
órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector publico, ou cando o 
destinatario sexa un suxeito privado, mediante unha certificación expedida por este, ou a 
falta desta certificación, mediante unha declaración do licitador. 
Para os efectos da valoración da súa relación ou non co correspondente a presente 
contratación, deberan estar correctamente identificados os respectivos obxectos dos 
traballos referidos. 
 
5.- Documentación xustificativa de atoparse ao corrente no cumprimento das súas obrigas 
tributarias e coa Seguridade Social. O adxudicatario non terá que aportar estas 
certificacións en caso de ter presentado dentro do SOBRE A a autorización para cesión de 
información relativa a obrigas tributarias e da Seguridade Social en procedementos de 
contratación, debidamente cuberta. Neste ultimo caso, esta documentación será obtida de 
forma directa polo órgano de contratación en base a devandita autorización. 
(A inexistencia de débedas pendentes co Concello de Boqueixón será comprobada de 
oficio polo Departamento correspondente). 
 
6.- Cando se exerzan actividades suxeitas ao Imposto de Actividades Económicas: 
orixinal ou copia compulsada da alta no IAE no epígrafe correspondente ao obxecto do 
contrato, referida ao exercicio corrente; ou orixinal ou copia compulsada do ultimo recibo 
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do devandito imposto, completado cunha declaración responsable de non terse dado de 
baixa na matricula do mesmo; ou, no seu caso, declaración responsable de atoparse exento. 
 
7.- A documentación xustificativa de ter constituído a garantía definitiva que fose 
procedente. 
 
8.- Escritura publica de constitución da Unión Temporal de Empresas, debidamente 
inscrita no rexistro correspondente, cando o adxudicatario tivese tal condición. 
 
9.- No seu caso, documentación acreditativa da efectiva disposición de medios persoais e 
materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato, de conformidade co 
disposto no artigo 64.2 do TRLCSP. 
 
10.- Documentación xustificativa da existencia dun contrato de seguro de responsabilidade 
civil que cubra a produción de danos ou prexuízos de calquera índole (persoais ou 
materiais) que se deriven da prestación do servizo contratado: póliza e recibo acreditativo 
da súa vixencia. 
 
De conformidade co disposto no artigo 151.2 paragrafo 3o do TRLCSP, de non presentarse 
a documentación na forma e prazo establecidos, entenderase que o licitador retirou a súa 
oferta, procedéndose neste caso a recadar a mesma documentación ao seguinte licitador, 
pola orde na que tivesen quedado clasificadas as ofertas. 
 
O licitador que non cumprimente o establecido neste apartado dentro do prazo sinalado 
mediando dolo, culpa ou neglixencia poderá ser declarado en prohibición de contratar 
segundo o previsto no artigo 60.2.d) do TRLCSP. 
 
En todo caso, o órgano de contratación, en orde a garantir o bo fin do procedemento, 
poderá recadar, en calquera momento anterior á adopción da proposta de adxudicación, que 
os licitadores acheguen documentación acreditativa do cumprimento das condicións 
establecidas para ser adxudicatario do contrato. 
 
Adxudicación  
 
O órgano de contratación debera adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles 
seguintes a data de recepción da documentación a que se refire a cláusula anterior. 
 
A adxudicación do contrato acordarase en resolución motivada, notificarase aos licitadores 
e simultaneamente publicarase no perfil do contratante, debendo indicar na notificación e 
no perfil do contratante o prazo en que debe procederse a súa formalización conforme ao 
disposto no artigo 156.3 do TRLCSP. 
 
A notificación farase por calquera dos medios que permitan deixar constancia da súa 
recepción polo destinatario. No caso de que a notificación se efectúe por correo electrónico 
axustarase aos termos establecidos no artigo 151.4 do TRLCSP. 
 
Formalización do contrato  
 
O contrato formalizarase en documento administrativo dentro dos quince días hábiles 
seguintes ao de recepción da notificación da adxudicación aos licitadores. Dito documento 
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constitúe titulo suficiente para acceder a calquera rexistro publico. Non obstante, o contrato 
formalizarase en escritura publica cando así o solicite o contratista, sendo ao seu cargo os 
gastos derivados do seu outorgamento. 
 
Cando os licitadores concorresen en Unión Temporal de Empresas, a escritura de 
constitución debera aportarse antes da formalización do contrato. 
 
Cando por causas imputables ao contratista non puidese formalizarse o contrato dentro do 
prazo indicado, a Administración poderá acordar a resolución do mesmo, así como a 
incautación da garantía provisional que no seu caso se constituíse. 
 
Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa previa formalización, salvo nos 
supostos de tramitación de emerxencia. 
 
Unha vez formalizado o contrato, comunicarase ao Rexistro Publico de Contratos a que se 
refire o artigo 333 do TRLCSP. 
 
Pagamento ó contratista  
 
O pago do servizo realizarase posteriormente á aprobación das correspondentes facturas 
polo órgano competente. Posteriormente a que se instale e se poña en funcionamento a 
aplicación, aboarase o correspondente ó 69% do importe total do contrato. O restante 31% 
será aboado anualmente en partes iguais sempre e cando se prorrogue o contrato.  
 
As facturas deberan de cumprir os requisitos esixidos no Real Decreto 1619/2012 de 30 de 
novembro e coa demáis lexislación vixente para o efecto. A administración debera aboar o 
importe das facturas dentro do prazo de trinta días.  
 

Anexo I 
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS 

PREVIOS 
 

DON/DONA............................................................................................ 
con domicilio en ................................................. CP……........., provisto 
de D.N.I. no ................ en nome propio ou en nome e representación de 
…………………………………………………………………………………………… 
 
SINALA como datos do/a licitador/a os seguintes: 
Nome e apelidos ou denominación social………………………………………. 
NIF………………...................telefono …………………………………………… 
fax………………….........correo electronico……………………………………… 
Enderezo para  notificacions………………………………………………………. 
 
 
MANIFESTA a súa vontade de participar na licitación do contrato 
de………………........................................................................................ 
 
SOLICITA que se considere achegada en tempo e forma a documentación que presenta nos sobres 
A e B e se admita a súa participación como licitador, e 
 
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 
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1. Que ten plena capacidade de obrar e que conta coa habilitación empresarial ou profesional que, 
no seu caso, e esixible para a realización da actividade ou prestación que constitúe o obxecto do 
contrato. 
2. Que tratándose dunha persoa xurídica, as prestacións que constitúen o obxecto do contrato 
quedan comprendidas nos fins, obxecto ou ámbito de actividade que lles son propios, ao abeiro dos 
seus estatutos ou regras fundacionais. 
3. Que a empresa non se atopa comprendida en ningunha das causas de prohibición para contratar 
enumeradas no artigo 60 do TRLCSP. 
4. Que o que asina esta declaración, en caso de actuar en nome e representación de outro/a, posúe a 
representación deste/a. 
5. Que reúne as condicións de solvencia económica e financeira e técnica e profesional esixidas no 
prego. 
6. Que a empresa : 
 
- Está dada de alta e ao corrente no Imposto de Actividades Económicas no epígrafe 
correspondente ao obxecto do contrato, ou se atopa nalgún dos supostos de exención regulados no 
artigo 82 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido 
da Lei reguladora das facendas locais 
- Se atopa ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias coa facenda estatal e das obrigas coa 
Seguridade Social. 
- Que non ten débedas en período executivo de pago co Concello de Boqueixón, ou que si as ten, 
atópanse garantidas. 
 
7. Que a empresa, no seu caso, figura inscrita nalgúns dos seguintes rexistros (indicando o no de 
rexistro): 
 
- Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado, co nº…….. 
- Rexistro de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia, co nº…….. 
- Rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da Deputación da Coruña, co 
nº……… 
- Outros:…………………………………………………………………… 
 
8. Que nos termos dos artigos 145.4 do TRLCSP e no artigo 86 do RXLCAP (marcar cun X o que 
proceda): 
 
 Non se atopa incursa nos supostos previstos no artigo 42.1 do Código de Comercio, por non 
pertencer a un grupo de empresas nin estar integrada por ningún socio no que concorra algún dos 
supostos alternativos establecidos no devandito artigo. 
 
Atoparse incursa no suposto.................................................................. 
(indicar este previsto no artigo 42.1 do Código de Comercio, ao pertencer ao grupo de 
empresas........................................................(ou 
estar integrada por algún socio no que concorra algún dos supostos alternativos establecidos no 
artigo 42.1 do Código de Comercio) respecto do que forman parte as seguintes sociedades (ou nas 
que concorre algún dos supostos alternativos establecidos no devandito artigo en relación a algún 
dos seus socios): 
1............................................................................................................ 
2............................................................................................................ 
3............................................................................................................ 
4............................................................................................................ 
5............................................................................................................ 
6............................................................................................................ 
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9. Que, de tratarse dunha empresa estranxeira (comunitarias ou non comunitarias),sometese a 
xurisdición dos Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que de 
modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia se e o caso, ao foro 
xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ao licitante (art.146.1.d do TRLCSP). 
 
Lugar, data e sinatura do propoñente. 
 
ALCALDE DO CONCELLO DE BOQUEIXÓN  
 

Anexo II 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

 
DON/DONA............................................................................................ 
con domicilio en .................................................. CP……........., provisto 
de D.N.I. no ............................ en nome propio ou en representación de 
.................................................................., CIF nº .............................., 
sabedor das condicións e requisitos que se esixen para concorrer a licitación e adxudicación do 
contrato de ................................................. 
 
DECLARA: 
 
1º.- Que coñece o prego de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que lle serven de 
base a convocatoria do citado contrato, e que os acepta incondicionalmente na totalidade do seu 
contido. 
 
2º.- Que reúne todas e cada unha das condicións esixidas para contratar coa Administración e que 
se compromete en nome .............................................................................................................. 
(propio ou da empresa a que representa) a cumprir o contrato coa estrita suxeición aos documentos 
citados de acordo coa seguinte oferta económica 
 
Importe: ………………. Euros  
IVE (21%)……………… Euros 
Total …………………… Euros  
 
3º.- Así mesmo, comprométese ao cumprimento das disposicións vixentes en materia laboral, de 
Seguridade Social e de seguridade e saúde no traballo.   
 
Lugar, data e sinatura do propoñente. 
 
ALCALDE DO CONCELLO DE BOQUEIXÓN 
 

Anexo III 
 

AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DE INFORMACIÓN 
 

DON/DONA............................................................................................ 
con D.N.I..................................... telefono ............................................. 
e domicilio na rúa.................................................................................. 
no.............piso...............C.P...................provincia.................................. 
en nome propio eu representación da empresa....................................... 
con NIF....................................... teléfono ............................................. 
a que representa no procedemento de adxudicación do contrato de .... 
.............................................................................................................. 
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AUTORIZA a administración contratante a solicitar a cesión da información por medios 
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas obrigas 
tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de contratación do 
expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999 do 13 de 
decembro, de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas 
físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e 
demais disposicións de aplicación, sempre que o órgano de Contratación o estime oportuno. 
 
 
Lugar, data e sinatura do propoñente. 
 
3. Solicitar ofertas ás seguintes empresas:  
 
-E-tecnia SL – Simón Bolívar, 33  - 15011 A Coruña 
 
-Elaboro, ingeniería del software, SL – Calle Choupana, 11 – Santiago de Compostela  
 
-Arroaces servicios y desarrollos SL – Calle Casas Novas, 92 – Santiago de Compostela  
 
 
14.Recurso reposición contra a taxa do lixo 
 
O día 12 de maio de 2014 envíase unha notificación de alta no padrón do lixo do ano 2014 
a nome de TAKE&GO, negocio que se dedica á venda e preparación de comida elaborada, 
por importe de 227,4 euros. A actividade incluíuse no epígrafe 120801.03 “Mercados, 
supermercados, comercios o por maior de produtos alimentarios e establecementos 
agroalimentarios” – Establecementos en réxime de autoservicio e mixto, distintos dos 
contemplados no epígrafe 661.2 da sección 1ª das tarifas do imposto sobre actividades 
económicas – Con superficie inferior a 60 m².  
 
Posteriormente preséntase recurso de reposición contra deste  acordo explicando que esta 
taxa non está de acordo coa actividade desenvolta posto que o epígrafe que figura na alta 
no IAE é o 677.9 denominado “ Outros servizos de alimentación – Restauración”. 
Polo tanto, a actividade do negocio que estamos a falar atópase incluída no epígrafe 
120802.01 “ Os demais establecementos” cunha taxa de 80,26 euros  
 
Por todo isto, a Xunta de Goberno acorda:  
 
-Aceptar o recurso interposto contra da taxa do lixo e modificar o seu importe pasando a 
ser por importe de 80.26 euros e incluída no epígrafe 120802.01 da ordenanza reguladora 
da taxa do lixo.  
-Comunicar este acordo ó interesado.   
 
 
15.Modificacións no padrón do lixo 2014 
 
O día 2 de xuño de 2014, don Jordi xxxxx como apoderado do Banco de Sabadell, SA 
presenta un escrito neste concello onde explica que o Banco Gallego foi fusionado 
convertíndose en Banco Sabadell. Achega documentación xustificativa.  
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O Banco Gallego situado no lugar de Camporrapado, ten taxa do lixo ó seu nome por un 
importe de 635,40 polo tanto o que se solicita é o cambio de suxeito pasivo na taxa para o 
ano 2014.  
Polo tanto a Xunta de Goberno acorda:  
Modificar o suxeito pasivo da taxa do lixo emitida a nome de Banco Gallego, SA e poñela 
a nome de Banco Sabadell, SA .  

------------- 
 Na resolución da alcaldía ditada o día 2 de maio, aprobáronse as altas no padrón do lixo 
para o ano 2014. Incluído no listado que pasou o encargado de vías e obras, figuraba dona 
Vanesa xxxxx por unha vivenda situada en Igrexa- Sergude. Posteriormente compróbase 
que no mesmo listado figura, para dar de alta, Alberto xxxxx que habita na mesma 
vivenda, polo que se dá unha duplicidade de recibos. Polo tanto a Xunta de Goberno 
acorda:  
Anular a taxa do lixo creada a nome de Vanesa xxxxx por estar duplicada coa xerada a 
nome de Alberto xxxxx.  

------------- 
Na resolución da alcaldía ditada o día 2 de maio, anulábase a taxa do lixo emitida a nome 
de Promociones e Inversiones Ulla, SL por estar duplicada coa emitida a Quinmat, CB. 
Esta anulación afectaba ó padrón do ano 2014, pero compróbase que no pasado ano, 
emitíronse os recibos a nome das dúas entidades e abonou o seu importe Quinmat, CB polo 
que corresponde anular o recibo a nome de Promociones e Inversiones Ulla, SL que está 
pendente de pagamento, polo tanto a Xunta de Goberno acorda:  
Anular o recibo do lixo correspondente ó ano 2013 emitido a nome de Promociones e 
Inversiones Ulla, SL por importe de 80,26 euros con núm. fixo 253000587236 por estar 
duplicado e xa ser aboado por outra entidade. Asi mesmo xa se procedeu á baixa definitiva 
no padrón do ano 2014.  
Comunicar este acordo á Deputación e ó interesado.  
 
 
16. Contratación axudante recollida do lixo para cubrir vacacións 
 
O concello de Boqueixón presta directamente o servizo de recollida e traslado de residuos, 
para o cal conta cun condutor - recolledor do lixo, laboral fixo. 
Ademais no cadro de persoal do concello de Boqueixón existen tres laborais fixos (1 
capataz e dous oficiais) por un lado e un capataz de obras funcionario da administración 
especial, (subgrupo AP), por outro. 
Estes catro postos constitúen a cuadrilla encargada do mantemento de infraestruturas 
municipais, de pequenas obras e prestación de servizos diversos que habitualmente xorden 
no concello. 
 
Por outro lado, durante os meses de verán nos que o servizo de recollida do lixo debe ser 
prestado, se cabe, de xeito máis dilixente, é cando habitualmente o persoal solicita as súas 
vacacións anuais. 
Durante anos anteriores, nos que o concello contaba cun grupo municipal de protección 
civil formado por 12 persoas e contratados con subvencións concedidas pola Xunta de 
Galicia, o concello dispoñía de persoal suficiente para desempeñar as funcións necesarias 
aínda en caso de vacacións ou baixas por enfermidade do persoal laboral fixo. 
Sen embargo, a partires deste ano 2014 a Xunta de Galicia aboliu estas subvencións polo 
que a partires do 27 de marzo de 2014 finalizaron estes contratos. 
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O artigo 26.1 da Lei de racionalización e sostibilidade da administración local establece 
entre os servizos obrigatorios o de recollida de residuos. 
 
Por outro lado o artigo 3.2 do Real Decreto Lei 20/2011 de medidas urxentes en materia 
presupostaria, tributaria e financeira para a corrección de déficit público establece que 
durante o ano 2012 non se procedería á contratación de persoal temporal nin ao 
nomeamento de persoal estatutario temporal ou de funcionarios interinos salvo casos 
excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que se restrinxirán aos 
sectores, funcións e categorías profesionais prioritarias ou que afecten ao funcionamento 
dos servizos públicos esenciais. Neste mesmo senso mantense o artigo 21.dous da Lei de 
presuposto xerais do estado para 2014 que establece “durante o ano 2014 non se procederá 
á contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de persoal estatutario temporal ou 
de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e 
inaprazables que se restrinxirán aos sectores, funcións e categorías profesionais que se 
consideren prioritarias ou que afecten aos servizos públicos esenciais.” No apartado catro 
do mesmo artigo, establece que a contratación de persoal laboral temporal e o nomeamento 
de funcionarios interinos e de persoal estatutario temporal, nas condicións establecidas no 
apartado dous deste artigo requirirá a previa autorización do Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
Tendo en contra que o servizo de recollida do lixo é un servizo necesario, prioritario e 
obrigatorio para o concello e que trátase de cubrir unha necesidade urxente, excepcional e 
inevitable precisamente por tratarse dun servizo mínimo obrigatorio, a Xunta de Goberno 
acorda: 
 
1. Iniciar ós trámites para a contratación durante os meses de xullo, agosto e setembro, dun 
axudante recolledor do lixo. 
2. Solicitar autorización á Subdelegación do Goberno da Coruña.   
3. Aprobar as seguintes bases:  

 
BASE PRIMEIRA.- OBXECTO DA CONVOCATORIA 
Ten obxecto de cubrir, como persoal laboral temporal unha praza de axudante recolledor 
do lixo no período de vacacións. A modalidade contractual será a dun contrato baixo a 
modalidade de obra ou servizo a tempo completo 
 
BASE SEGUNDA.-  DURACIÓN DO CONTRATO 
A duración do contrato será de 3 meses dende o 1 de xullo ata 30 de setembro de 2014, non 
prorrogable. A xornada laboral é a tempo completo e axustada ás necesidades do servizo. 
 
BASE TERCEIRA.- REQUISITOS  
Para a admisión dos aspirantes será necesario cumprir os seguintes requisitos xerais: 
a) Ser español ou nacional doutro Estado, estes últimos, de acordo co disposto no artigo 57 
do EBEP  
b) Idade: ter cumpridos dezaseis anos de idade e non exceder a idade máxima de 
xubilación forzosa. 
c) Titulación mínima: estar en posesión do título do certificado de escolaridade ou 
equivalente, e así mesmo do permiso de conducir tipos C e ADR. Cando se aleguen 
equivalencias de títulos achegarase, no seu día, certificado para o efecto da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, 
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deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación. (Requírese 
copia compulsada dos títulos) 
d) Capacidade funcional: non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física 
ou psíquica incompatible co desempeño das correspondentes funcións. 
f) Habilitación: non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de 
calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das 
comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos 
ou cargos públicos por resolución xudicial. No suposto de ser nacional doutro 
Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a 
sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmo termos, o 
acceso ó emprego público. 
g) Estar desempregado e inscrito na Oficina Pública de Emprego (copia compulsada da 
tarxeta de desemprego da Oficina Pública de Emprego) 
 
Toda a documentación presentada debe acreditarse con orixinais ou copias compulsadas. 
 
BASE CUARTA.-  
- Por resolución de alcaldía o Concello de Boqueixón procederá á publicación do anuncio 
de contratación na páxina Web do Concello de Boqueixón www.boqueixon.com, fixando 
os prazos de presentación das instancias e documentación xustificativa dos méritos 
alegados 
 
- Os candidatos disporán de 5 días hábiles, contados a partir do mesmo día da 
publicación na citada páxina, para a presentación de solicitudes no rexistro xeral sito 
na Casa do Concello de Boqueixón, en horario de 9 a 14 horas.  
 
Para dúbidas os/as aspirantes poderán chamar ó 981513061  
 
BASE QUINTA.- 
Expirado o prazo de presentación de instancias, o alcalde ditará resolución no prazo 
máximo de cinco días naturais, na que declare aprobada a lista de admitidos e excluídos. 
Posteriormente, convocarase – mediante anuncio no taboleiro a data de realización da 
valoración dos méritos achegados e da proba práctica que se fixe. 
 
BASE SEXTA: COMISIÓN SELECCIONADORA. 
- O nomeamento da comisión seleccionadora (titulares e suplentes) farase por resolución 
de alcaldía. 
 
- A comisión seleccionadora estará composta por Presidente/a, Secretario/a e 3 vogais. A 
comisión seleccionadora non poderá constituírse, nin actuar sen asistencia de máis da 
metade dos membros (titulares ou suplentes, indistintamente). En todo caso, será preciso a 
asistencia do presidente /a e do secretario/a. 
 
- A comisión reunirase para a valoración dos méritos achegados e a realización da proba 
práctica que se fixe (quedando o candidato/a de maior puntuación como titular e o resto 
coma suplentes) e proporá o Sr. Alcalde a súa contratación. 
As actuacións da comisión seleccionadora serán recorribles conforme o establecemento na 
Lei 30/1992 do Réxime Xurídico e Procedemento Administrativo Común. 
O proceso de selección consiste en baremar os méritos achegados polos candidatos/as, e 
realizar unha proba práctica relacionada coas funcións propias da praza.  
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BASE SETIMA.- 
1. A proba práctica consistirá na realización dun exercicio relacionado cos cometidos 
propios da praza de axudante recolledor do lixo. Para superar esta proba práctica será 
necesario acadar polo menos 10 puntos. Sendo a puntuación máxima de 20 puntos. 
 
2. As funcións da praza serán: 
 
- Condución de vehículos recolectores de carga traseira. 
- Manipulación de colectores, mantemento destes e atención das infraestruturas do servizo. 
 
3. Valorarase a formación, grao de coñecementos e habilidade amosada no 
desenvolvemento da proba. 
 
BASE OITAVA.- 
O baremo para a valoración de méritos é o seguinte (ata un máximo  de 10 puntos):  
 
Experiencia laboral (máximo 6 puntos):  
a) Por desempeñar un posto de traballo como axudante recolledor de lixo nunha 
Administración pública: 0,15 puntos por mes (acreditarase mediante informe de vida 
laboral da Tesourería Xeral da Seguridade Social e mediante  informe ou certificación 
expedido pola administración correspondente). 
b) Por desempeñar un posto de traballo con funcións similares nunha Administración 
pública: 0,10 por mes (acreditarase mediante informe de vida laboral da Tesourería Xeral 
da Seguridade Social e mediante  informe ou certificación expedida pola administración 
correspondente). 
c) Por desempeñar un posto de traballo como axudante recolledor de lixo en empresas do 
sector privado relacionado co posto: 0,07 puntos por mes (acreditarase mediante informe 
de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social e mediante orixinal 
ou copia cotexada dos contratos de traballo, ou informe ou certificación da empresa). 
d) Por desempeñar un posto de traballo de similares características en empresas do sector 
privado: 0,05 puntos por mes (acreditarase mediante informe de vida laboral expedido pola 
Tesourería Xeral da Seguridade Social e mediante orixinal ou copia cotexada dos contratos 
de traballo, ou informe ou certificación da empresa). 
 
Formación (máximo 4 puntos):  
- Por cada curso realizado, impartido por administracións públicas, universidades, INEM, 
formación continua no marco do Acordo de formación continua para as administracións 
públicas ou formación ocupacional (relacionado co posto): 
 
Por cursos de 20 a 59 horas: 0,5 puntos por curso. 
Por cursos de 60 a 99 horas: 0,75 puntos por curso. 
Por cursos de 100 ou máis horas: 1 punto por curso. 
 
- Por estar en posesión doutros permisos de conducir distintos dos esixidos na base terceira 
(vehículos articulados, con remolques, camións, etc): 0,10. Só se puntuará ata un máximo 
de 1 punto.  
 
- Os cursos que se aporten de galego ou validación (a puntuación non poderá superar 1 
punto): só se computará o de nivel máis alto: 
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Celga 4: 1 punto 
Celga 3: 0,75 puntos 
Celga 2: 0,50 puntos 
Celga 1: 0,25 puntos 
 
2.  Os méritos que aleguen os interesados e que, de acordo co baremo previsto, desexen 
que se lles teñan en conta acreditaranse debidamente por medio de documentos orixinais 
ou fotocopias destes, que presentarán cotexadas fidedignamente, significándose que non 
se valorarán aqueles méritos que a comisión considere que non estiveran suficientemente 
acreditados. 
3. Os méritos admisibles e valorables serán unicamente os causados ata a data de 
expiración do prazo sinalado para a presentación de instancias. 
 
BASE NOVENA. PRAZOS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS 
Por resolución de alcaldía se aprobará as datas e prazos para a realización das probas de 
selección: baremación de méritos e realización da proba práctica. 
 
BASE DÉCIMA.  
Rematada a selección a Comisión seleccionadora publicará no taboleiro o nome do/a 
participante titular do posto seleccionado/a coa súa puntuación, e o nome dos/as 
candidatos/as suplentes que terá vixencia mentres se manteñan as CIRCUNSTANCIAS 
QUE DERON LUGAR A ESTA CONVOCATORIA. 
 
BASE UNDÉCIMA. PROPOSTA DE CONTRATACIÓN 
Unha vez rematado o proceso de selección, a proposta da Comisión de Selección será 
elevada ó alcalde para que formule a contratación da persoa que obteña a mellor 
puntuación, en número que non supere a das prazas obxecto da convocatoria.  
 
O/A candidato/a seleccionado/a presentarán copia do NIF, cartilla da Seguridade Social e 
Tarxeta de Demandante de Emprego. 
A formalización do contrato realizarase conforme o previsto na lexislación vixente. 
 
BASE DUODÉCIMA. 
A Comisión Seleccionadora queda autorizada para resolver as dúbidas que se presenten, 
para adoptar os acordos necesarios para o bo funcionamento do proceso de selección e en 
todo o non previsto nestas bases, facendo constar na acta correspondente os acordos 
adoptados. 
 
4.Ordenar a súa publicación na páxina Web e no taboleiro de edictos.  
 
 
17.Rogos e Preguntas 
 
Sen máis asuntos que tratar, o Presidente remata a sesión e eu redacto a acta como 
Secretaria-Interventora. 
        Visto e prace  
A Secretaria       O Presidente  
 
 


