ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 04 DE MAIO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:15 horas do día 04 de maio de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: Ignacio Soto González
Non asiste, previa excusa: D.ª Carmen Diéguez González
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1.- LICENZAS URBANÍSTICAS
2.- CONTRATACIÓN:
2.1. ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS:
2.1.1. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA “ CONSTRUCCIÓN DE CEMITERIO
MUNICIPAL”, INCLUÍDA NO FEIL.
2.1.2. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA “ ACONDICIONAMENTO DA
ESTRADA BALCAIDE-QUINTÁNS”, INCLUÍDA NO FEIL.
2.1.3. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA “ REFORMA INTEGRAL DA RÚA
CASTIÑEIRO DA URBANIZACIÓN OS TILOS”, INCLUÍDA NO FEIL.
2.2. APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:
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2.2.1. AXEITAMENTO VIAL AMENEIRO-TEXEXE-CALO (POS 2009)
2.2.2. ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN LAMAS-GULDRÍS E MONTES (POS
2009)
2.2.3. CAMPO DE HERBA ARTIFICIAL EN CACHEIRAS
2.3. MODIFICACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DE “AXUDA NO FOGAR”.
3.-. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
4.- ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1.- LICENZAS URBANÍSTICAS
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

1.1. A D. MANUEL GONZÁLEZ MANTEIGA, licenza para construción de un cerre polo fronte da
finca de 15 ml., con bloque, postes e alambre e apertura de dúas ventás situadas a 3 metros do
linde, en Cacheiras, estrada AC-841.
Expediente núm: 103.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Situarase na distancia e coas condicións que indique a autorización da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Transportes, situando a base do cerre na mesma cota que a estrada.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,60 m. de altura
máxima no punto medio.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 21,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 21,33 €.

1.2. A Dª. Mª BALBINA SILVA PÉREZ, licenza para construción de un cerre de 38 ml., entre
lindeiros, con bloques, postes e alambre na finca nº 54 de Catastro, segundo plano que
acompaña, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 104.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da Lei
9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topográficas do terreo nin afectarán ao sistema de
regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 23,64 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 23,64 €.

1.3. A D. JOSÉ MANUEL GARCÍA ASOREY, licenza para construción de un cerre de 90 ml., na
finca nº 2509 e 2510 de Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 105.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002, para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Respetará o chafran existente na esquina do cerre e retranqueará o primeiro poste a distancia
que indique a Excma. Deputación con respecto a estrada provincial CP-8202
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 56,00 €.
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1.4. A D. EDUARDO EULOGIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, licenza para construción de un cerre de
174 ml., polo lateral da finca nº 1168 de Penelas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 106.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Entre lindeiros dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42.1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topográficas do terreo nin afectarán ao sistema de
regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 108,26 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 108,26 €.
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1.5. A Dª. Mª ALICE PIRES BRANCO, licenza para retellado da vivenda de 100 m2 en Lucí,
parroquia de Lucí.
Expediente núm: 107.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual das edificacións e as obras non afectarán á estructura da
edificación.
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que indica o
artigo 103 da Lei 9/2002 e 15/2004.
-Darase cumprimento dos artigos 9 e 44.3 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido a trámite, deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 62,22 euros.
1.6. A Dª. ANA MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ, licenza para retellado da vivenda de 82 m2 en
Outeiro, parroquia de Oza.
Expediente núm: 108.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual das edificacións e as obras non afectarán á estructura da
edificación.
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que indica o
artigo 103 da Lei 9/2002 e 15/2004.
-Darase cumprimento dos artigos 9 e 44.3 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido a trámite, deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 51,02 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 51,02 euros.
1.7. A D. ELADIO GARCÍA SOMOZA, licenza para retellado da vivenda de 80 m2 en Parque
Montouto, Emilia Pardo Bazán, 33, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 109.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
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edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 49,78 euros.
1.8. A Dª. MARÍA DEL CARMEN CAMINO SUÁREZ, licenza para retellado da vivenda de 100 m2
sustituindo a tella plana por tella do pais sen afectar a estructura da edificación, en Carballal, 38,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 110.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
- 10 -

-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 62,22 euros.
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1.9. A D. MARIO MONTES PENA, en nome da COMUNIDADE DE USUARIOS DO LUGAR DO
PAZO, licenza para colocación de uralitas de 5x3 metros sobre depósito de augas existente e

colocación de arqueta, no lugar de Bouñou, parroquia de Raris.
Expediente núm: 111.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento das condicións de Augas de Galicia.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 13,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 13,33 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.10.- Escrito presentado por Dª. BEATRIZ RODRÍGUEZ COUSELO, de data 1.08.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 7025, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 15.04.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. BEATRIZ RODRÍGUEZ
COUSELO, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-274-11/09), para unha vivenda

unifamiliar en Folgueiras, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 246/05, de data 29.07.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

1.11.- Escrito presentado por D. RAMIRO PÉREZ VIEITES, en representación de PENELÁN S.L., de
data 6.10.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 9391, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 14.04.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. RAMIRO PÉREZ VIEITES,
en representación de PENELÁN S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-277-

12/09), para unha vivenda unifamiliar unifamiliar en Penelas, parroquia de Cacheiras, segundo
obras executadas en base á licenza municipal núm. 141/06, de data 13.09.2006.
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A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

1.12.- Escrito presentado por Dª. MARGARITA LEDESMA RICO, de data 14.10.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 9633, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 15.04.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. MARGARITA LEDESMA
RICO, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-279-13/09), para unha vivenda

unifamiliar en Eio dos Ferreiros, parroquia de Oza, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 261/04 e 60/06, de datas respectivamente 15.10.2004 e 11.05.2006.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-DENEGACIÓN DE LICENZA.
1.13.- Visto o escrito asinado por D. JOSÉ MANUEL FIEIRO PEROL, de data 5.01.2009, con
rexistro de entrada número 123, do 9.01.2009, no que solicita licenza para construcción dun
alpendre para maquinaria de labranza de 25 m2 na finca nº 1702 e 1703 de “A Revolta”,
parroquia de Calo.
Visto o informe do técnico municipal do 30.03.2009 e o informe xurídico do 3.04.2009, nos que
se expresa que en base aos artigos 42 e 104 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, que regulan as condicións estéticas e técnicas das construcións en solo
rústico, non cumpre técnicamente o previsto en relación coa proporción entre superficie da
parcela e as construcións previstas.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda denegar a licenza solicitada, posto que a finca non conta coa
superficie mínima esixida, que se establece en 2.000 m2 .
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2.- CONTRATACIÓN:
2.1. ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS:
2.1.1.

ADXUDICACIÓN

PROVISIONAL

DA

OBRA

“CONSTRUCCIÓN

DE

CEMITERIO MUNICIPAL”, INCLUÍDA NO FEIL.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
30/04/2009, que se recolle a continuación:
“Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento aberto con varios
criterios de adxudicación, das obras integradas no Fondo Estatal de Investimento Local de
“CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”, por importe de 580.000,00 €, IVE
engadido, aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria de 11/03/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, a licitación foi obxecto de publicación no
BOP nº 70 de 27/03/2009 e no perfil do contratante da mesma data.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 14/04/09,
presentouse oferta polas seguintes empresas:
1.- ALDASA CONSTRUCTORA S.L.U.
2.- CONSTRUCCIONES TARRIO S.L.
3.- CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES TATO REGUEIRO, S.L.
4.- HVO CONSTRUCCIONES S.L.
5.- AGECO CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L.
Considerando que a mesa de contratación, na reunión de 20/04/2009, acordou admitir as
ofertas presentadas por todas as empresas, agás a de CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES
TATO REGUEIRO S.L., por non axustarse a documentación presentada ao previsto no prego de
cláusulas administrativas particulares, ao non aportar a garantía provisional (cl. 11D)).
Considerando que a mesa de contratación reuniuse, con data de 30 de abril, formulando a
proposta de adxudicación a favor da empresa ALDASA CONSTRUCTORA S.L.U., de acordo
coas táboas resumo das valoracións correspondentes aos criterios de adxudicación previstos no
prego de cláusulas que se recollen a continuación, ao considerar que, de entre as dúas empresas
que teñen a puntuación máxima de 47,5 puntos, a oferta da empresa proposta é máis vantaxosa
para o Concello por ofertar unha porcentaxe superior do control de calidade da obras, de
acordo cos informes emitidos polo arquitecto municipal, D. Ignacio Soto González, de
27/04/2009 e 29/04/2009.
VALORACIÓN DAS OFERTAS
ALDASA CONSTRUCTORA S.L.U.
SOBRE 2
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Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 3,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3,5 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7,5 puntos

47,5 puntos

CONSTRUCCIONES TARRIO S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

7 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
15 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Memoria
Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 3,00 %
TOTAL SOBRE 2

10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

2 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

5 puntos
45,0 puntos

HVO CONSTRUCCIONES S.L.
SOBRE 2
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Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4,5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7,5 puntos
47,5 puntos

AGECO CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 3,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

3,5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

6,5 puntos
46,5 puntos

Visto que se seguiron todos os trámites legalmente establecidos.
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Considerando o disposto no artigo 135 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Rexeitar a proposición presentada pola empresa CONSTRUCCIONES Y
TRANSPORTES TATO REGUEIRO, S.L., por non axustarse a documentación presentada ao
previsto no prego de cláusulas administrativas particulares (cl. 11 D).
Segundo.- Adxudicar provisionalmente a obra de “CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL” á empresa ALDASA CONSTRUCTORA S.L.U., con CIF B-15760150 con
estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe
de 580.000,00 € (500.000,00 € máis 80.000,00 € de IVE).
Terceiro.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de catro meses e vinte días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de oito (8), sendo catro (4)
as integradas na empresa e catro (4) as de nova contratación.
Cuarto.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 25.000,00 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente
presentar a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no citado perfil.”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes, acorda:
Primeiro.- Rexeitar a proposición presentada pola empresa CONSTRUCCIONES Y
TRANSPORTES TATO REGUEIRO, S.L., por non axustarse a documentación presentada ao
previsto no prego de cláusulas administrativas particulares (cl. 11 D).
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Segundo.- Adxudicar provisionalmente a obra de “CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL” á empresa ALDASA CONSTRUCTORA S.L.U., con CIF B-15760150 con
estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de
580.000,00 € (500.000,00 € máis 80.000,00 € de IVE).
Terceiro.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de catro meses e vinte días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de oito (8), sendo catro (4)
as integradas na empresa e catro (4) as de nova contratación.
Cuarto.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 25.000,00 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no citado perfil.
2.1.2. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA “ACONDICIONAMENTO DA
ESTRADA BALCAIDE-QUINTÁNS”, INCLUÍDA NO FEIL.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
30/04/2009, que se recolle a continuación:
“Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento aberto con varios
criterios de adxudicación, das obras integradas no Fondo Estatal de Investimento Local de
“AFIRMADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BALCAIDE-QUINTÁNS”,
por importe de 288.817,70 €, IVE engadido, aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión
extraordinaria de 11/03/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, a licitación foi obxecto de publicación no
BOP nº 70 de 27/03/2009 e no perfil do contratante da mesma data.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 14/04/09,
presentouse oferta polas seguintes empresas:
1.- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
2.- MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
3.- F. GÓMEZ Y CIA, S.L.
4.- HVO CONSTRUCCIONES S.L.
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Considerando que a mesa de contratación, na reunión de 20/04/2009, acordou admitir as
ofertas presentadas por todas as empresas, ao axustarse ao previsto no prego de cláusulas
administrativas particulares.
Considerando que a mesa de contratación reuniuse, con data de 30 de abril, formulando a
proposta de adxudicación a favor da empresa F. GÓMEZ Y CIA, S.L., de acordo coas táboas
resumo das valoracións correspondentes aos criterios de adxudicación previstos no prego de
cláusulas que se recollen a continuación, ao considerar que, de entre as dúas empresas que
teñen a puntuación máxima de 47,5 puntos, a oferta da empresa proposta é máis vantaxosa para
o Concello por ofertar unha porcentaxe superior do control de calidade da obras, de acordo cos
informes emitidos polo arquitecto municipal, D. Ignacio Soto González, de 27/04/2009 e
29/04/2009.
VALORACIÖN DAS OFERTAS
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)
Man de obra empregada
Traballadores de nova contratación (12 p.)
Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade

20 traballadores
8 puntos
1 traballadores
3 puntos
58 días
Memoria
xustificativa
10 puntos

Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

31 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

8 puntos
39,0 puntos

MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)
Man de obra empregada
Traballadores de nova contratación (12 p.)
Reducción de prazos (10p.)
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4 traballadores
8 puntos
4 traballadores
12 puntos
49 días
Memoria
xustificativa

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade

10 puntos

Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7 puntos
47,0 puntos

P. GOMEZ E CIA, S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)
Man de obra empregada
Traballadores de nova contratación (12 p.)
Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade

4 traballadores
8 puntos
4 traballadores
12 puntos
54 días
Memoria
xustificativa
10 puntos

Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3,5 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7,5 puntos
47,5 puntos

HVO CONSTRUCCIONES S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)
Man de obra empregada
Traballadores de nova contratación (12 p.)
Reducción de prazos (10p.)
Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
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4 traballadores
8 puntos
4 traballadores
12 puntos
40 días
Memoria
xustificativa
10 puntos

Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4,5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7,5 puntos
47,5 puntos

Visto que se seguiron todos os trámites legalmente establecidos.
Considerando o disposto no artigo 135 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007 ( 257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “AFIRMADO Y ACONDICIONAMIENTO
DE LA CARRETERA BALCAIDE-QUINTÁNS”, á empresa F. GÓMEZ Y CÍA, S.L., con CIF
B-15009533 con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa
oferta, por importe de 288.817,70 € (248.980,78 € máis 39.836,92 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de trinta días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de oito (8), sendo catro (4)
as integradas na empresa e catro (4) as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 12.449,04 €, correspondente
ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente
presentar a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 30 de abril de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes, acorda:
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Adxudicar
provisionalmente
a
obra
de
““AFIRMADO
Y
Primeiro.ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BALCAIDE-QUINTÁNS”, á empresa F.
GÓMEZ Y CÍA, S.L., con CIF B-15009533 con estrita suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 288.817,70 € (248.980,78 € máis
39.836,92 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de trinta días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de oito (8), sendo catro (4)
as integradas na empresa e catro (4) as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 12.449,04 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no citado perfil.
2.1.3. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA “REFORMA INTEGRAL DA RÚA
CASTIÑEIRO DA URBANIZACIÓN OS TILOS”, INCLUÍDA NO FEIL.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
30/04/2009, que se recolle a continuación:
“Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento aberto con varios
criterios de adxudicación, das obras integradas no Fondo Estatal de Investimento Local de
“REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE CASTIÑEIRO DE LA URBANIZACIÓN “OS
TILOS””, por importe de 470.000,00 €, IVE engadido, aprobado pola Xunta de Goberno Local
na sesión extraordinaria de 11/03/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, a licitación foi obxecto de publicación no
BOP nº 70 de 27/03/2009 (corrección erros BOP nº 76, de 03/04/2009) e no perfil do
contratante da mesma data.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 17/04/09,
presentouse oferta polas seguintes empresas:
1.- OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.
2.- EXOGA, ESCAVACIONES Y OBRA SP. GALICIA, S.L.
3.- AQUAGUEST, S.A.
4.- MARTÍNEZ MONTES E HIJOS S.L.
5.- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
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6.- HVO CONSTRUCCIONES S.L.
7.- FERORSA, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.
9.- HORDESCÓN, S.L.
9.- INDEZA, EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.
10.- ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.
11.- ALDASA CONSTRUCTORA, S.L.U.
12.- XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.
Considerando que a mesa de contratación, na reunión de 21/04/2009, acordou admitir as
ofertas presentadas por todas as empresas, ao axustarse ao previsto no prego de cláusulas
administrativas particulares.
Considerando que a mesa de contratación reuniuse, con data de 30 de abril, formulando a
proposta de adxudicación a favor da empresa INDEZA, EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L., de
acordo coas táboas resumo das valoracións correspondentes aos criterios de adxudicación
previstos no prego de cláusulas que se recollen a continuación, ao considerar que, de entre as
dúas empresas que teñen a puntuación máxima de 47,5 puntos, a oferta da empresa proposta é
máis vantaxosa para o Concello por ofertar unha porcentaxe superior ao control de calidade da
obras, de acordo cos informes emitidos polo arquitecto municipal, D. Ignacio Soto González, de
27/04/2009 e 28/04/2009.
VALORACIÓN DAS OFERTAS
OVIGA OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 3,00 %

TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3,5 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7,5 puntos
47,5 puntos
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AQUAGEST, S.A.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1230puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
37,0 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4.5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7,5 puntos
44,5 puntos

MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1245puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 2,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3
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7 puntos

TOTAL SOBRE 2+3

47 puntos

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

12 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
1 traballadores

Man de obra empregada

356puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 1,10 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
31 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

8 puntos
39 puntos

HVO CONSTRUCCIONES S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4,5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3
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7,5 puntos

TOTAL SOBRE 2+3

47,5 puntos

FERORSA
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3,5 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7,5 puntos
47,5 puntos

HORDESCON S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

8 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
18 traballadores

Man de obra empregada

1230puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
37,5 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

3,5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3
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6,5 puntos

TOTAL SOBRE 2+3

44 puntos

INDEZA EDIFICACION Y OBRAS CIVIL S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1236puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 3,50 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
39 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

4 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

9 puntos
48 puntos

ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

16 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1260puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 3,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4,5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3
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7,5 puntos

TOTAL SOBRE 2+3

47,5 puntos

ALDASA CONSTRUCTORA S.L.U.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 3,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3,5 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7,5 puntos
47,5 puntos

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4,5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3,5 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

8,0 puntos
48,0 puntos
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Visto que se seguiron todos os trámites legalmente establecidos.
Considerando o disposto no artigo 135 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007 ( 257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE
CASTIÑEIRO DE LA URBANIZACIÓN “OS TILOS””, á empresa INDEZA,
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L., con CIF B-36009785 con estrita suxeición ao prego de
cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 470.000,00 € (405.172,41 €
máis 64.827,59 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de catro meses e catorce días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de oito (8), sendo catro (4)
as integradas na empresa e catro (4) as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 23.500,00 €, correspondente
ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente
presentar a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 30 de abril de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes, acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE
CASTIÑEIRO DE LA URBANIZACIÓN “OS TILOS””, á empresa INDEZA,
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L., con CIF B-36009785 con estrita suxeición ao prego de
cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 470.000,00 € (405.172,41 €
máis 64.827,59 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de catro meses e catorce días naturais.
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- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de oito (8), sendo catro (4)
as integradas na empresa e catro (4) as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de20.258,62 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no citado perfil.

2.2. APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:
2.2.1. AXEITAMENTO VIAL AMENEIRO-TEXEXE-CALO (POS 2009)
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 29/04/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 22/04/2009,
para adxudicar a obra de “ADECUACIÓN DE VIAL AMENEIRO-TEXEXE-CALO”,
incluída no POS/2009.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, D. Eduardo
Rodrigo Matute.
- Acta de replanteo de 27/04/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares de27/04/2009
- Informe de Secretaría de 27/04/2009
- Informe de Intervención de 27/04/2009
Visto o PROXECTO DE “ADECUACIÓN DE VIAL AMENEIRO-TEXEXE-CALO”,
redactado polo Enxeñeiro de Camiño, Canais e Portos, D. Eduardo Rodrigo Matute, de Novo
Consultores de Enxeñería e Arquitectura, cuxo orzamento ascende a DOUS CENTOS
DEZASEIS MIL DOUS CENTOS DEZASEIS EUROS CON NOVENTA E SETE
CÉNTIMOS DE EURO (216.216,97 €), IVE engadido, aprobado polo Pleno da Corporación o
26 de novembro de 2008.
Considerando o disposto nos artigos 93 e 141 e seguintes da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a
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adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e
no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “ADECUACIÓN DE VIAL
AMENEIRO-TEXEXE-CALO”.
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
27/04/2009, que rexerá a contratación.
Terceiro,. Aprobar o gasto correspondente por importe de a DOUS CENTOS DEZASEIS MIL
DOUS CENTOS DEZASEIS EUROS CON NOVENTA E SETE CÉNTIMOS DE EURO
(216.216,97 €), IVE engadido, con cargo á partida orzamentaria 511.61100 do estado de gastos
do vixente orzamento do concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adjudicación, mediante procedemento aberto
con varios criterios de adjudicación, publicando o anuncio de licitación no BOP, nun diario dos
de maior tirada da Comunidade Autónoma e no perfil do contratante do Concello de Teo.
En Teo, 29 de abril de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “ADECUACIÓN DE VIAL
AMENEIRO-TEXEXE-CALO”.
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
27/04/2009, que rexerá a contratación.
Terceiro,. Aprobar o gasto correspondente por importe de a DOUS CENTOS DEZASEIS
MIL DOUS CENTOS DEZASEIS EUROS CON NOVENTA E SETE CÉNTIMOS DE
EURO (216.216,97 €), IVE engadido, con cargo á partida orzamentaria 511.61100 do estado de
gastos do vixente orzamento do concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adjudicación, mediante procedemento aberto
con varios criterios de adjudicación, publicando o anuncio de licitación no BOP, nun diario dos
de maior tirada da Comunidade Autónoma e no perfil do contratante do Concello de Teo.

2.2.2. ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN LAMAS-GULDRÍS E MONTES (POS
2009).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 29/04/09,
que se recolle a continuación:
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 22/04/2009,
para adxudicar as obras de “ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS
E MONTES”, incluídas no POS/2009.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, D. Eduardo
Rodrigo Matute.
- Acta de replanteo de 27/04/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares de27/04/2009
- Informe de Secretaría de 27/04/2009
- Informe de Intervención de 27/04/2009
Visto o PROXECTO DE “ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E
MONTES”, redactado polo Enxeñeiro de Camiño, Canais e Portos, D. Eduardo Rodrigo
Matute, de Novo Consultores de Enxeñería e Arquitectura, cuxo orzamento ascende a DOUS
CENTOS VINTEUN MIL CATROCENTOS TRINTA E CATRO EUROS CON SETE
CÉNTIMOS DE EURO (221.434,07 €), IVE engadido, aprobado polo Pleno da Corporación o
26 de novembro de 2008.
Considerando o disposto nos artigos 93 e 141 e seguintes da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a
adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e
no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E MONTES”.
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
27/04/2009, que rexerá a contratación.
Terceiro,. Aprobar o gasto correspondente por importe de DOUS CENTOS VINTEUN MIL
CATROCENTOS TRINTA E CATRO EUROS CON SETE CÉNTIMOS DE EURO
(221.434,07 €), IVE engadido, con cargo á partida orzamentaria 511.61100 do estado de gastos
do vixente orzamento do concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adjudicación, mediante procedemento aberto
con varios criterios de adjudicación, publicando o anuncio de licitación no BOP, nun diario dos
de maior tirada da Comunidade Autónoma e no perfil do contratante do Concello de Teo.
En Teo, 29 de abril de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E MONTES”.
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
27/04/2009, que rexerá a contratación.
Terceiro,. Aprobar o gasto correspondente por importe de DOUS CENTOS VINTEUN MIL
CATROCENTOS TRINTA E CATRO EUROS CON SETE CÉNTIMOS DE EURO
(221.434,07 €), IVE engadido, con cargo á partida orzamentaria 511.61100 do estado de gastos
do vixente orzamento do concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adjudicación, mediante procedemento aberto
con varios criterios de adjudicación, publicando o anuncio de licitación no BOP, nun diario dos
de maior tirada da Comunidade Autónoma e no perfil do contratante do Concello de Teo.

2.2.3. CAMPO DE HERBA ARTIFICIAL EN CACHEIRAS
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 29/04/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 22 de abril
de 2009, para adxudicar as obras de “CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉTICO EN
CACHEIRAS-TEO”, financiado con cargo á 2ª fase do Plan Especial de herba artificial nos
campos de fútbol municipais 2007, aprobado pola Deputación Provincial de a Coruña.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polo Arquitecto municipal D. Ignacio Soto González, aprobado
polo Pleno da Corporación o 30 de xaneiro de 2008.
-Acta de replanteo de data 27/04/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares aprobado pola Deputación Provincial para as
obras comprendidas nos plans provinciais, que foron publicados no BOP de 29 de abril de
2008.
- Informe de Secretaría de 27/04/2009
- Informe de Intervención de 27/04/2009
Visto o PROXECTO DE “CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉTICO EN
CACHEIRAS-TEO”, redactado polo Arquitecto municipal D. Ignacio Soto González, cun
orzamento de CATRO CENTOS MIL EUROS (400.000.- €), IVE engadido.
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Considerando o disposto nos artigos 93, 155 d), da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos
do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste
acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.-. Aprobar o expediente de contratación das obras de “CAMPO DE FÚTBOL DE
CESPED SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO”
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
27/04/2009, que rexerá a contratación.
Terceiro.- Aprobar o gasto correspondente por importe CATRO CENTOS MIL EUROS
(400.000.- € ), IVE engadido, con cargo a partida orzamentaria 452.62201 do estado de gastos
do vixente orzamento do Concello.

Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, publicando o
anuncio no perfil do contratante do Concello de Teo.
En Teo, a 29 de abril de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.-. Aprobar o expediente de contratación das obras de “CAMPO DE FÚTBOL DE
CESPED SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO”
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
27/04/2009, que rexerá a contratación.
Terceiro.- Aprobar o gasto correspondente por importe CATRO CENTOS MIL EUROS
(400.000.- € ), IVE engadido, con cargo a partida orzamentaria 452.62201 do estado de gastos do
vixente
orzamento
do
Concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, publicando o
anuncio no perfil do contratante do Concello de Teo.

2.3. MODIFICACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DE “AXUDA NO FOGAR”.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 29/04/09,
que se recolle a continuación:
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente tramitado para a modificación do contrato de servicio de axuda no fogar, en
cumprimento do acordo da Xunta de Goberno Local de 17 de novembro de 2008, e en base os
seguintes antecedentes:
I) A Xunta de Goberno Local, mediante acordo de 17 de novembro de 2008, acordou iniciar o
procedemento de modificación do contrato do servicio de axuda no fogar, asinado coa empresa
“Asistencia Fogar de Teo, Sociedade Cooperativa Limitada”, o 23 de marzo de 2006, á vista do
informe emitido pola traballadora social responsable da coordinación do SAF.
II) Con data oito de xaneiro de 2009, emprazase ó contratista outorgándolle un prazo de cinco días
hábiles, para que presentara as alegacións que estimara oportunas.
III) Con data 16 de xaneiro rexistrase de entrada escrito da presidenta da Asistencia Fogar de Teo,
Sociedade Cooperativa, rexistrado co nº 312, no que manifesta a conformidade coa modificación do
contrato proposta
En virtude do exposto e considerando que o Texto Refundido da Lei de contratos das
administracións públicas, RDL 2/2002, establece a posibilidade de modificar os contratos
administrativos por necesidades novas ou causas imprevistas, proponse á Xunta de Goberno Local a
adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Modificar o contrato de servicio de axuda no fogar, asinado coa empresa “Asistencia
Fogar de Teo, Sociedade Cooperativa Limitada”, o 23 de marzo de 2006, incrementando en 1,59
euros/hora o prezo da hora de servicio prestado en domingo ou día festivo, con efectos de xaneiro de
2009.
Segundo.-Notificar este acordo a empresa adxudicataria, citándoa para a formalización do
contrato.
Teo, 29 de abril de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Modificar o contrato de servicio de axuda no fogar, asinado coa empresa “Asistencia
Fogar de Teo, Sociedade Cooperativa Limitada”, o 23 de marzo de 2006, incrementando en 1,59
euros/hora o prezo da hora de servicio prestado en domingo ou día festivo, con efectos de
xaneiro de 2009.
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Segundo.-Notificar este acordo a empresa adxudicataria, citándoa para a formalización do
contrato.

3.-. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto non se presenta ningunha.
4.- ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto non se presenta ningun/ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo ás quince horas, de orde da Presidencia, levántase
a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria xeral, dou fe.
O Alcalde

A Secretaria xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 08 DE MAIO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 13:45 horas do día 08 de maio de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Non asiste, previa excusa: D.ª Carmen Diéguez González
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.
ORDE DO DÍA:
1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA
2.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO DE XESTIÓN DA ESCOLA
INFANTIL DA RAMALLOSA.
3.- APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRA.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA
Polo Sr. Alcalde dase conta de que a urxencia que xustifica a sesión que se está a celebrar ven
motivada pola necesidade de axilizar o expediente do contrato de xestión da escola infantil da
Ramallosa, aos efectos de contar coa documentación necesaria para a xustificación dos fondos
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europeos que financian a obra (Programa PRODER II, AGADER; iniciativa comunitaria Leader
+).
Sometida a votación, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, acorda
ratificar a urxencia da convocatoria.

2.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO DE XESTIÓN DA ESCOLA
INFANTIL DA RAMALLOSA.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
08/05/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade
do contrato de “XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL DA RAMALLOSA”, cun tipo máximo de
licitación do canon a abonar polo Concello de 210.000€, IVE engadido, aprobado pola Xunta de
Goberno Local na sesión de 06/04/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, se solicitou oferta ás seguintes empresas:
1.- SONAGA GESTIÓN, S.L. (Centros de educación infantil Trastes)
2.- ANA NAYA GARCÍA, S.L.
3.- FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES FESAN
4.- AURORA, PILAR Y ANA, S.L.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 27/04/2009,
presentouse oferta por todas as empresas invitadas.
Considerando que a mesa de contratación, na reunión de 27/04/2009, acordou admitir as ofertas
presentadas por todas as empresas, ao axustarse ao previsto no prego de cláusulas administrativas
particulares.
Considerando que a mesa de contratación reuniuse, con data de 08/05/2009, formulando a proposta
de adxudicación a favor de FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES FESAN, de acordo cos
criterios de adxudicación previstos no prego de cláusulas, e unha vez sumadas as puntuacións totais
de cada apartado, co resultado que se recolle a continuación:
1.- CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, TRASTES:
-

CANON: 2,96 PUNTOS
PROXECTO DE EXPLOTACIÓN: 5 PUNTOS
MELLORAS EN RECURSOS E EQUIPAMENTO AUXILIAR: 9 PUNTOS
TOTAL: 16,96 PUNTOS

2.- ANA NAYA GARCÍA, S.L.:
-

CANON: 7,08 PUNTOS
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-

PROXECTO DE EXPLOTACIÓN: 11 PUNTOS
MELLORAS EN RECURSOS E EQUIPAMENTO AUXILIAR: 5 PUNTOS
TOTAL: 23,08 PUNTOS

3.- FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES FESAN:
-

CANON: 13,90 PUNTOS
PROXECTO DE EXPLOTACIÓN: 10 PUNTOS
MELLORAS EN RECURSOS E EQUIPAMENTO AUXILIAR: 5,39 PUNTOS
TOTAL: 29,29 PUNTOS

4.- AURORA, PILAR Y ANA, S.L.:
-

CANON: 15 PUNTOS
PROXECTO DE EXPLOTACIÓN: 7 PUNTOS
MELLORAS EN RECURSOS E EQUIPAMENTO AUXILIAR: 3,70 PUNTOS
TOTAL: 25,70 PUNTOS

Visto que se seguiron todos os trámites legalmente establecidos.
Considerando o disposto no artigo 135 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector
Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (
257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente o contrato de xestión da Escola infantil da Ramallosa a
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES FESAN, cun canon de 157.413,50€ máis 25.186,16€
de IVE, co proxecto de explotación e melloras en recursos e equipamento auxiliar ofertados e
incluídos na documentación presentada con estrita suxeición ao disposto no prego de cláusulas
administrativas particulares e prego de prescripcións técnicas.
Segundo.-Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 7.870,68€, correspondente ao 5%
do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas administrativas
particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 15 días hábiles contados a partir do
día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de
Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se
refire o artigo 135.4 da LCSP.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no citado perfil.
Teo, 8 de maio de 2009
O alcalde,
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente o contrato de xestión da Escola infantil da Ramallosa a
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES FESAN, cun canon de 157.413,50€ máis
25.186,16€ de IVE, co proxecto de explotación e melloras en recursos e equipamento auxiliar
ofertados e incluídos na documentación presentada con estrita suxeición ao disposto no prego de
cláusulas administrativas particulares e prego de prescripcións técnicas.
Segundo.-Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 7.870,68€, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 15 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello
de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a
presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles contados dende o
seguinte ao da súa publicación no citado perfil.

3.- APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRA.
3.1.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRA SEGUNDA E DERRADEIRA DA
OBRA DE “ACONDICIONAMENTO PISTA MILLADORO-VILAR DE CALO” (POS
2008).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
06/05/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vista a certificación de obra número 2 (segunda e derradeira) da obra "Acondicionamento Pista
Milladoiro-Vilar de Calo (POS 2008)", asinada polo director facultativo de obra, D. Ignacio
Soto González, e polo contratista Construcciones Ponciano Nieto S.L. e de data 27/02/2009, e a
factura correspondente por un importe de 38.463,86 €,
Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 22/04/2009
Visto que mediante Resolución desta Alcadía de 5/05/2009 aprobouse o expediente de
incorporación de remanentes de crédito nº 02/09, no que, entre outros, incorporouse o
remanente de crédito na partida 511.61100 para a execución deste contrato de obra,
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
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1.- Aprobar a certificación de obra nº 2 (segunda e derradeira) correspondente á obra
"Acondicionamento Pista Milladoiro-Vilar de Calo (POS 2008)" así como a factura número 110
de data 27/02/2009, por importe de 38.463,86 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos
Teo, 6 de maio de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 2 (segunda e derradeira) correspondente á obra
"Acondicionamento Pista Milladoiro-Vilar de Calo (POS 2008)" así como a factura número 110
de data 27/02/2009, por importe de 38.463,86 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos

3.2.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRA ÚNICA DA OBRA DE “COLECTOR
EN FIXÓ” (POS 2008).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
06/05/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vista a certificación de obra única da obra "Colector en Fixó (POS 2008)", asinada polo
director facultativo de obra, D. Ignacio Soto González, e polo contratista Excavaciones Ovidio
S.L. e de data 02/02/2009, e a factura correspondente por un importe de 33.854,22 €,
Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 22/04/2009
Visto que mediante Resolución desta Alcadía de 5/05/2009 aprobouse o expediente de
incorporación de remanentes de crédito nº 02/09, no que, entre outros, incorporouse o
remanente de crédito na partida 441.61100 para a execución deste contrato de obra,
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
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1.- Aprobar a certificación de obra única correspondente á obra "Colector en Fixó (POS 2008)"
así como a factura número 00742009 de data 13/04/2009, por importe de 33.854,22 €, e ordear
o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos
Teo, 6 de maio de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar a certificación de obra única correspondente á obra "Colector en Fixó (POS 2008)"
así como a factura número 00742009 de data 13/04/2009, por importe de 33.854,22 €, e ordear o
pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e cinco minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria Xeral,
dou fe.
O Alcalde

A Secretaria xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 18 DE MAIO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:15 horas do día 18 de maio de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.
ORDE DO DÍA:
1.- LICENZAS URBANÍSTICAS
2.- LICENZAS DE APERTURA
3.- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PLAN PROVINCIAL DE AXUDA
CONTRA A CRISE DESTINADO AO FINANCIAMENTO DOS GASTOS CORRENTES
DOS CONCELLOS 2009, DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL (PAC1)
4.- PROPOSTAS DA ALCALDÍA
5.- ROGOS E PREGUNTAS
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
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1.- LICENZAS URBANÍSTICAS
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº
257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación de licenzas.
As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais
pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

1.1. A Dª. CARMEN ALDREY PIÑEIRO, licenza para acondicionamento de local destinado a
peixería, en A Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado polo técnico Arturo
Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 112.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o artigo 104 da
Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia parcial.
-Dará cumprimento das condicións das normativas sectoriais e das condicións que indica o
Expediente MA962A 2009/000135-1 da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible sobre contenedores, instalacións de desaugue, contaminación acústica e medidas
correctoras.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 227,26 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 287,26 euros.

1.2. A Dª. Mª CARMEN GARCÍA POSE, licenza para acondicionamento de local destinado a
oficina de farmacia, en Os Tilos, U-10-B, segundo proxecto redactado polo técnico Miguel
Angel de la Rosa Altamirano.
Expediente núm: 113.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o artigo 104 da
Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia parcial.
-Dará cumprimento das condicións das normativas sectoriais e das condicións que indica o
Expediente MA962A 2009/000134-1 da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible sobre condicións acústicas e demais procedementos regulamentarios.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 535,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 595,42 euros.

1.3. A D. SERGIO FERRO BARREIRO, licenza para construción de un porche aberto de 6 x 4
adosado á vivenda con estructura sinxela en Espasande, parroquia de Luou.
Expediente núm: 114.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán de estructura sinxela e segura retranqueando un mínimo de 3 metros a lindeiros e
8 metros ao eixe da pista pública.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, referido aos deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente
realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 110,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 170,00 €.

1.4. A D. ANTONIO BARREIRO BRAVO, licenza para construción de un cerre de 118 ml., con
tela metálica sobre murete, na finca nº 556 de Carballal, parroquia de Calo.
Expediente núm: 115.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002, para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 73,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 133,42 €.

1.5. A D. MANUEL SUÁREZ CAJARAVILLE, licenza para construción de un cerre de 12 ml., na
finca nº 10 de A Silva, parroquia de Lampai.
Expediente núm: 116.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 7,47 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 67,47 €.

1.6. A D. DAVID CASTRO FRAMIL, licenza para construción de un cerre de 65 ml., con dous
adobes, postes e alambre na finca nº 1375 de Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 117.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 40,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 100,44 €.

1.7. A D. JOSÉ VIEITES PICÓN, licenza para construción de un cerre de 60 ml., con bloques de
pedra, postes e tela, polo fronte da finca nº 990 de Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 118.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 €.

1.8. A D. JOSÉ VILLAR BARREIRO, licenza para obras de reparación de muro existente de 50
ml., na parcela 1142 de Texexe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 119.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente do muro, en caso
de que as obras afecten a estabilidade do mesmo, solicitar licenza de construción presentando o
proxecto técnico visado, redactado por técnico competente para dar trámite regulamentario.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 91,11 €.

1.9. A D. MANUEL FIEIRO BEADE, licenza para completar cerre existente entre linceiros de 36
ml., con tres filas de bloque, alto total de 0,70 metros, e malla de alambre na finca nº 55 do
Castañal, parroquia de Calo.
Expediente núm: 120.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 22,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 82,40 €.
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1.10. A Dª. PAULA LEMA NIETO, licenza para obras de mantemento e conservación dun muro
de pedra de mampostería (limpeza e encintado) sen modificar a aliñación nin a altura, en
Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 121.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do muro existente, ás que fai
referencia o artigo 103 da Lei 9/2002.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,00 €.

1.11. A D. MANUEL SÁNCHEZ QUINTÁNS, licenza para substitución do tellado sobre espazo
non habitable da vivenda en Eio dos Menecos, parroquia de Oza.
Expediente núm: 122.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 507,21 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 567,21 euros.
1.12. A Dª. MARÍA LUISA GOSENDE AMIGO, licenza para retellado da vivenda de 52 m2 en A
Igrexa, parroquia de Reis.
Expediente núm: 123.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 32,35 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 92,35 euros.
1.13. A D. VALTER PODDA, licenza para retellado da vivenda de 126 m2 en Parque Montouto,
Concepción Arenal, 1, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 124.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
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edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 78,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 138,40 euros.
1.14. A D. LUIS CALAVIA LASECA, licenza para retellado da vivenda de 126 m2 en Parque
Montouto, Concepción Arenal, 3, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 125.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 78,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 138,40 euros.
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1.15. A Dª. MANUEL IGLESIAS BREA, licenza para retellado da edificación existente de 234 m2
en Rúa de Francos, “Barreiras, 13”, parroquia de Calo.
Expediente núm: 126.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. As obras serán as mínimas de mantemento e conservación do uso preexistente en base
ao artigo 103 da Lei 9/2002 para edificación fora de ordenación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 145,59 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 205,59 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-CORRECIÓN DE ERRO.
1.16.- Visto o escrito asinado por D. MANUEL GARCÍA-JUNCEDA FERNÁNDEZ, de data
7.05.2009, con rexistro de entrada número 3698, no que solicita a corrección do erro detectado,
en canto ao emprazamento, no texto da licenza urbanística nº 197/08 concedida pola Xunta de
Goberno Local en sesión de data 21/07/2008 para construción dunha vivenda unifamiliar, ao
recollerse como situación da vivenda “Mouromorto” cando se atopa en “Vilares de Rúa de
Francos”.

Considerando o disposto no artigo 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico
das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común.

En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Rectificar o erro detectado no acordo da Xunta de Goberno Local de 21/07/2008, en relación
co expediente 197/08, correxíndose o emprazamento da vivenda cuxa licenza se solicita que
aparece no citado acordo (Mouromorto) por “Vilares de Rúa de Francos”.

2º) Ordear a devolución do expediente ao Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.

1.17.- Visto o escrito asinado por Dª. ISAURA CACHEDA CAJARAVILLE, de data 8.04.2009, con
rexistro de entrada número 2806, no que solicita a correccion do erro detectado, en canto ao
primeiro apelido, no texto da licenza urbanística nº 65/09, concedida pola Xunta de Goberno
Local en sesión de data 16/03/2009 para construción dunha vivenda unifamiliar.

Considerando o disposto no artigo 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo común.
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En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Rectificar o erro detectado no acordo da Xunta de Goberno Local de 16/03/2009, en relación
co primeiro apelido da solicitante da licenza (exped. nº65) (Cachela), correxíndose o mesmo por
“Cacheda”.

2º) Ordear a devolución do expediente ao Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.

1.18.- Visto o escrito asinado por Dª. MARÍA DOLORES MIRÁS FURELOS, de data 6.05.2009,
con rexistro de entrada número 3672, no que solicita a corrección ao erro detectado, en canto ao
emprazamento, no texto da licenza urbanística nº 92/09, concedida pola Xunta de Goberno Local
en sesión de data 6.04.2009 para segregación da finca nº 1139, solicitando a correción.

Considerando o disposto no artigo 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico
das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común.

En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Rectificar o erro detectado no acordo da Xunta de Goberno Local do 6.04.2009 en relación co
expediente 92/09, correxíndose o emprazamento cuxa licenza de segregación se solicita que
aparece no citado acordo (Insúa, parroquia de Luou) por “Texexe, parroquia de Calo”.

2º) Ordear a devolución do expediente ó Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.

1.19.- Visto o escrito asinado por D. JUAN JOSÉ BALADO MOSQUERA, de data 27.04.2009, con
rexistro de entrada número 3428, no que solicita a corrección do erro detectado, en canto ao
emprazamento, no texto da licenza de primeira ocupación expte. O-293-6/09, concedida pola
Xunta de Goberno Local en sesión de data 6/04/2009.
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Considerando o disposto no artigo 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Rectificar o erro detectado no acordo citado da Xunta de Goberno Local, correxíndose o
emprazamento da vivenda cuxa licenza de primeira ocupación se solicita que aparece no citado
acordo (Mouromorto, parroquia de Calo) por “A Silva, parroquia de Lampai”.

2º) Ordear a devolución do expediente ao Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.

2.- LICENZAS DE APERTURA
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL
2.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. CARMEN ALDREY PIÑEIRO, CIF/NIF:
33.206.074-P (expte. 7/08), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a peixería, a
emprazar en A Ramallosa, parroquia de Luci, e dada conta do dictame ambiental emitido pola
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
13.04.2009, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. CARMEN ALDREY PIÑEIRO, a licenza provisional para o establecemento dun
local destinado a PEIXERÍA, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes
requisitos de conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do expediente núm. MA962A 2009/000135-1:
-.Deberá dispoñer dun número de contenedores de capacidade suficiente para garantir a axeitada
xestión dos residuos producidos pola actividade (serán herméticos para residuos orgánicos).
-.Deberá dipoñer de botes sifónicos, ainda que o desaugadoiro do fregadeiro debe facerse con
sifón individual.
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica, no
seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e nas
respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se poderá
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inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor autorizado.

Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva,
para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá
solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico
director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos
términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. Mª CARMEN GARCÍA POSE, CIF/NIF:
32.757.400-H (expte. 9/08), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a oficina de
farmacia, a emprazar en Os Tilos, U-10-B, e dada conta do dictame ambiental emitido pola
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
31.03.2009, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª CARMEN GARCÍA POSE, a licenza provisional para o establecemento dun
local destinado a OFICINA DE FARMACIA, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos
seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do expediente núm. MA962A
2009/000134-1:
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica, no
seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e nas
respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se poderá
inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.No caso de derrame accidental deberá entregar residuos a xestor autorizado.
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Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva,
para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá
solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico
director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos
términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA-TOMA DE COÑECEMENTO
2.3.- Visto o escrito asinado por D. MIGUEL GONZÁLEZ AGUIAR, como administrador da
sociedade mercantil SAN MARTIÑO-TEO S.L., de data 7.05.2009, con rexistro de entrada número
3705, no que expón que en data 24.04.2008, efectuou o cambio de denominación social de
Restaurante Algueirada, S.L., con expte. 7/06 de cambio de titularidade, concedido pola Xunta
de Goberno Local en sesión de 20.07.2006, a SAN MARTIÑO-TEO S.L., solicitando que se
modifique a autorización de cambio de titularidade coa nova razón social; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento do citado cambio de denominación social, pasando a nome de SAN
MARTIÑO-TEO S.L.

2º) Ordear a devolución do expediente ó Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.

3.- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PLAN PROVINCIAL DE AXUDA
CONTRA A CRISE DESTINADO AO FINANCIAMENTO DOS GASTOS CORRENTES
DOS CONCELLOS 2009, DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL (PAC1)
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 15/05/2009, que
se reproduce a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto que a Deputación Provincial da Coruña aprobou en sesión plenaria de 27/03/2009 o “Plan de
axuda contra a crisedestinad oao financiamento dos gastos correntes dos Concellos 2009 (PAC-1),
do que lle corresponden ó Concello de Teo 153.229,81 €.
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Visto que nas Bases reguladoras de dito plan esíxese un acordo da Alcaldía ou da Xunta de Goberno
Local polo que se dispoña participar no plan e solicitar á deputación a aplicación do importe que se
lle asignou dentro deste plan para o financiamento dos gastos correntes para o exercicio 2009.
Proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO:
1º) Participar no “Plan provincial de axuda contra a crise destinado ao financiamento dos gastos
correntes dos concellos 2009 (PAC-1)” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se
coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar á deputación a aplicación do importe que se lle
asignou dentro deste plan para o financiamento dos gastos correntes para o exercicio 2009 que
figuran na estimación realizada pola intervención do concello, que se xunta como anexo a este
decreto.
Concello

Cantidade asignada que se aplica ao financiamento dos gastos correntes 2009

TEO

153.229,81 €

2º) Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras administracións
públicas para o financiamento destes gastos, e no caso de que existan axudas ou subvencións
concorrentes doutras administracións para o seu financiamento, facilítase o seu detalle e a
acreditación de que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.
3º) Autorízase á deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración
Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao corrente
nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
Teo, 15 de maio de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

En virtude do exposto a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía, acorda:
1º) Participar no “Plan provincial de axuda contra a crise destinado ao financiamento dos
gastos correntes dos concellos 2009 (PAC-1)” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas
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bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar á deputación a aplicación do
importe que se lle asignou dentro deste plan para o financiamento dos gastos correntes
para o exercicio 2009 que figuran na estimación realizada pola intervención do concello,
que se xunta como anexo a este decreto.
Concello

Cantidade asignada que se aplica ao financiamento dos gastos correntes 2009

TEO

153.229,81 €

2º) Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras
administracións públicas para o financiamento destes gastos, e no caso de que existan
axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións para o seu financiamento,
facilítase o seu detalle e a acreditación de que a súa suma total non supera o 100% do seu
importe.
3º) Autorízase á deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración
Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao
corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
4.- PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 15/05/2009, que
se reproduce a continuación:
“PROPOSTA ALCALDÍA
Por acordo da Xunta de Goberno Local de 29/01/2007, aprobouse o “PROXECTO BÁSICO E
DE EXECUCIÓN DE AMPLIACIÓN E REFORMA DA CASA CONSISTORIAL. CONCELLO
DE TEO. 2ª FASE”, redactado pola arquitecta Mercedes Rosón Varela, cun presupuesto de
contrata de 384.428,34 € euros, IVE engadido, aprobouse o expediente de contratación e
dispúxose a apertura do procedemento de adxudicación, polo trámite de urxencia, convocando
concurso por procedemento aberto.
Unha vez cumprimentados todos os trámites do procedemento de contratación, mediante acordo
da Xunta de Goberno local de 26/03/2007, adxudicouse a obra á empresa OBRAS Y VIALES DE
GALICIA S.L. (OVIGA S.L.), por importe de trescentos setenta e dous mil catrocentos vinte
euros (372.420,00 €), IVE incluído, formalizándose o correspondente contrato con data de 03
de maio de 2007.
Visto o PROXECTO MODIFICADO DA AMPLIACIÓN E REFORMA DA CASA
CONSISTORIAL, SEGUNDA FASE, redactado polo arquitecto municipal, D. Ignacio Soto
González.
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Considerando que concorren razóns de interese público que xustifican a modificación do
devandito proxecto, debido a necesidades novas e causas imprevistas que se poñen de manifesto
na Memoria Xeral do proxecto citado.
Considerando que segundo consta no expediente, hai crédito para facer fronte ao gasto a que
dar lugar o modificado do proxecto, que ascende a 68.082,26 €, unha vez aplicado ao mesmo a
porcentaxe de baixa ofertada no contrato inicial, segundo consta no certificado de existencia de
crédito incorporado ao expediente.
Visto o informe conxunto de Secretaría e Intervención de data 15 de maio de 2009.
Considerando a inaprazable necesidade concorrente, habida conta da necesidade de efectuar en
prazo a xustificación perante a entidade financiadora.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na
disposición adicional segunda da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007(257/2007).

En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Iniciar expediente de modificación do PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN
DE AMPLIACIÓN E REFORMA DA CASA CONSISTORIAL. CONCELLO DE TEO. 2ª
FASE, redactado pola arquitecta Dª. Mercedes Rosón Varela.
Segundo.- Aprobar o PROXECTO MODIFICADO DA AMPLIACIÓN E REFORMA DA
CASA CONSISTORIAL, SEGUNDA FASE, redactado polo arquitecto municipal, Ignacio
Soto González, cun orzamento de 454.705,85 €.
Terceiro.- Aprobar o gasto por importe de sesenta e oito mil oitenta e dous euros con vinte e seis
céntimos de euros (68.082,26 €), con cargo á partida 121.62200 do orzamento municipal
vixente.
Cuarto.- Notifica-la presente a OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L. (OVIGA S.L.) dándolle
audiencia durante o prazo de 3 días, para que formule as alegacións que estime oportunas.
Teo, 15 de maio de 2009.
Martiño Noriega Sánchez”
En virtude do exposto a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía, acorda:
Primeiro.- Iniciar expediente de modificación do PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN
DE AMPLIACIÓN E REFORMA DA CASA CONSISTORIAL. CONCELLO DE TEO. 2ª
FASE, redactado pola arquitecta Dª. Mercedes Rosón Varela.
Segundo.- Aprobar o PROXECTO MODIFICADO DA AMPLIACIÓN E REFORMA DA
CASA CONSISTORIAL, SEGUNDA FASE, redactado polo arquitecto municipal, Ignacio
Soto González, cun orzamento de 454.705,85 €.
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Terceiro.- Aprobar o gasto por importe de sesenta e oito mil oitenta e dous euros con vinte e seis
céntimos de euros (68.082,26 €), con cargo á partida 121.62200 do orzamento municipal vixente.
Cuarto.- Notifica-la presente a OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L. (OVIGA S.L.) dándolle
audiencia durante o prazo de 3 días, para que formule as alegacións que estime oportunas.

5.- ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto non se presenta ningún/ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e cincuenta minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria Xeral,
dou fe.
O Alcalde

A Secretaria xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL
- 28 DE MAIO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 10:10 horas do día 28 de maio de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión extraordinaria urxente
correspondente ao día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
Non asisten, previa excusa:
D. Rafael Sisto Edreira
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA
2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DE CONTRATOS DO FEIL:
2.1..- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE “CONSTRUCCIÓN DE
CEMITERIO MUNICIPAL”.
2.2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE

“AFIRMADO E

ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA BALCAIDE-QUINTANS”.
2.3.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE “REFORMA INTEGRAL
DA RÚA CASTIÑEIRO DA URBANIZACIÓN OS TILOS”.
3.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE XESTIÓN DA ESCOLA
INFANTIL DA RAMALLOSA.
1

4.- DESIGNACIÓN MEMBROS DA MESA DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE
CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉCTICO EN CACHEIRAS.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA
Polo Sr. Alcalde dase conta de que a urxencia que xustifica a sesión que se está a celebrar ven
motivada pola necesidade de axilizar o expediente do contrato de xestión da escola infantil da
Ramallosa, aos efectos de contar coa documentación necesaria para a xustificación dos fondos
europeos que financian a obra (Programa PRODER II, AGADER; iniciativa comunitaria Leader
+), debéndose igualmente proceder á adxudicación definitiva dos procedementos abertos de
obras do FEIL co fin de cumprimentar os prazos esixidos pola regulamentación do citado fondo.

Sometida a votación, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, acorda
ratificar a urxencia da convocatoria.

2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DE CONTRATOS DO FEIL:
2.1..- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE “CONSTRUCCIÓN DE
CEMITERIO MUNICIPAL”.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 26/05/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da
Xunta de Goberno Local de data 4 de maio de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL” á empresa ALDASA CONSTRUCTORA
S.L.U., con CIF B-15760150, con estricta suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e a súa oferta, por importe de 580.000,00 € (500.000,00 € máis 80.000,00 € de
IVE), fixando o prazo de execución máximo do contrato en catro meses e vinte días naturais e
o número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicataria en oito (8), das que catro (4)
están integradas na empresa e catro (4) serán de nova contratación.
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 11/05/09, tal e como aparece acreditado no
expediente.
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Considerando que transcorrido o prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ó
da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á
empresa adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo,
segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía
de 03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “CONSTRUCCIÓN DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL” á empresa ALDASA CONSTRUCTORA S.L.U., con CIF B15760150 con estricta suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa
oferta, por importe de importe de 580.000,00 € (500.000,00 € máis 80.000,00 € de IVE), nas
condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 4
de maio de 2009.
Segundo.- Nomear director de obra á empresa CARBAJO Y BARRIOS, arquitectos asociados
SLP, e coordinador de seguridade e saúde ao arquitecto técnico D. LUIS FOLE BARRIO.
Terceiro.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Cuarto.- Devolver as garantías provisionais as empresas licitadoras, de acordo co establecido
no apartado 4 do artigo 91 da LCSP.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Sexto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 26 de maio de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “CONSTRUCCIÓN DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL” á empresa ALDASA CONSTRUCTORA S.L.U., con CIF B15760150 con estricta suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta,
por importe de importe de 580.000,00 € (500.000,00 € máis 80.000,00 € de IVE), nas condicións
fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 4 de maio de
2009.
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Segundo.- Nomear director de obra á empresa CARBAJO Y BARRIOS, arquitectos asociados
SLP, e coordinador de seguridade e saúde ao arquitecto técnico D. LUIS FOLE BARRIO.
Terceiro.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Cuarto.- Devolver as garantías provisionais as empresas licitadoras, de acordo co establecido no
apartado 4 do artigo 91 da LCSP.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Sexto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

2.2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE

“AFIRMADO E

ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA BALCAIDE-QUINTANS”.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 26/05/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da
Xunta de Goberno Local de data 4 de maio de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“AFIRMADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BALCAIDE-QUINTÁNS” á
empresa F. GÓMEZ Y CÍA, S.L., con CIF B-15009533 con estricta suxeición ao prego de
cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 288.817,70 € (248.980,78
€ máis 39.836,92 € de IVE), fixando o prazo de execución máximo do contrato en trinta días
naturais, e o número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias en oito (8), das
que catro (4) están integradas na empresa e catro (4) serán de nova contratación.
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 11/05/09, tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ó
da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á
empresa adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo,
segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía
de 03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
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Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “AFIRMADO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BALCAIDE-QUINTÁNS” á empresa F. GÓMEZ
Y CÍA, S.L., con CIF B-15009533 con estricta suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e a súa oferta, por importe de 288.817,70 € (248.980,78 € máis 39.836,92 € de
IVE), nas condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional
de data 4 de maio de 2009.
Segundo.- Nomear director de obra e coordinador de seguridade e saúde ao enxeñeiro de
camiños D. ANGEL COLSA LLOREDA.
Terceiro.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Cuarto.- Devolver as garantías provisionais as empresas licitadoras, de acordo co establecido
no apartado 4 do artigo 91 da LCSP.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Sexto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 26 de maio de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “AFIRMADO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BALCAIDE-QUINTÁNS” á empresa F.
GÓMEZ Y CÍA, S.L., con CIF B-15009533 con estricta suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 288.817,70 € (248.980,78 € máis
39.836,92 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de
adxudicación provisional de data 4 de maio de 2009.
Segundo.- Nomear director de obra e coordinador de seguridade e saúde ao enxeñeiro de
camiños D. ANGEL COLSA LLOREDA.
Terceiro.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Cuarto.- Devolver as garantías provisionais as empresas licitadoras, de acordo co establecido no
apartado 4 do artigo 91 da LCSP.
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Quinto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Sexto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

2.3.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE “REFORMA INTEGRAL
DA RÚA CASTIÑEIRO DA URBANIZACIÓN OS TILOS”.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 26/05/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da
Xunta de Goberno Local de data 4 de maio de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE CASTIÑEIRO DE LA URBANIZACIÓN “OS TILOS” á
empresa INDEZA, EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L., con CIF B-36009785 con estricta
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de
470.000,00 € (405.172,41 € máis 64.827,59 € de IVE), fixando o prazo de execución máximo
do contrato en catro meses e catorce días naturais e o número total de persoas a ocupar pola
empresa adxudicatarias en oito (8), das que catro (4) están integradas na empresa e catro (4)
serán de nova contratación.
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 11/05/09, tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ó
da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á
empresa adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo,
segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía
de 03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “REFORMA INTEGRAL
DE LA CALLE CASTIÑEIRO DE LA URBANIZACIÓN “OS TILOS” á empresa INDEZA,
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L., con CIF B-36009785 con estricta suxeición ao prego de
cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 470.000,00 € (405.172,41
€ máis 64.827,59 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de
adxudicación provisional de data 4 de maio de 2009.
Segundo.- Contratar, mediante contrato menor por razón da contía, á empresa ARROKABE
ARQUITECTOS, SLP, CIF nº B-70102280, con domicilio na Rúa de San Pedro , 94 -2ª 15703
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Santiago de Compostela, para levar a cabo o servicio de DIRECCIÓN DE OBRA das obras de
“Reforma integral da rúa Castiñeiro na urbanización Os Tilos”, (PEM 340.481,02 €) por
importe de 10.214,43 €, IVE incluído (8.805,54 mais 1.408,89 € de IVE), considerando que a
arquitecto My Astrid Svefors Per-Jönson, que fora contratada para a dirección destas obras,
mediante Resolución da Alcaldía de 27 de febreiro de 2009 (112/09), renunciou a levar a
dirección das mesmas, mediante escrito de 20 de marzo de 2009, (rexistro de entrada nº 2176
de 23/03/09).
Terceiro.- Nomear director de obra á empresa ARRKCABE ARQUITECTOS, SLP, e
coordinador de seguridade e saúde ao enxeñeiro técnico D. PABLO POUSO IGLESIAS.
Cuarto.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Quinto.- Devolver as garantías provisionais as empresas licitadoras, de acordo co establecido
no apartado 4 do artigo 91 da LCSP.
Sexto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Setimo.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 26 de maio de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “REFORMA
INTEGRAL DE LA CALLE CASTIÑEIRO DE LA URBANIZACIÓN “OS TILOS” á
empresa INDEZA, EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L., con CIF B-36009785 con estricta
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de
470.000,00 € (405.172,41 € máis 64.827,59 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da
Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 4 de maio de 2009.
Segundo.- Contratar, mediante contrato menor por razón da contía, á empresa ARROKABE
ARQUITECTOS, SLP, CIF nº B-70102280, con domicilio na Rúa de San Pedro , 94 -2ª 15703
Santiago de Compostela, para levar a cabo o servicio de DIRECCIÓN DE OBRA das obras de
“Reforma integral da rúa Castiñeiro na urbanización Os Tilos”, (PEM 340.481,02 €) por
importe de 10.214,43 €, IVE incluído (8.805,54 mais 1.408,89 € de IVE), considerando que a
arquitecto My Astrid Svefors Per-Jönson, que fora contratada para a dirección destas obras,
mediante Resolución da Alcaldía de 27 de febreiro de 2009 (112/09), renunciou a levar a
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dirección das mesmas, mediante escrito de 20 de marzo de 2009, (rexistro de entrada nº 2176 de
23/03/09).
Terceiro.- Nomear director de obra á empresa ARROKABE ARQUITECTOS, SLP, e
coordinador de seguridade e saúde ao enxeñeiro técnico D. PABLO POUSO IGLESIAS.
Cuarto.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Quinto.- Devolver as garantías provisionais as empresas licitadoras, de acordo co establecido no
apartado 4 do artigo 91 da LCSP.
Sexto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Setimo.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello

3.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE XESTIÓN DA ESCOLA
INFANTIL DA RAMALLOSA.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 28/05/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, por acordo da Xunta de
Goberno Local de 8 de maio de 2009, adxudicouse provisionalmente o contrato de XESTIÓN DA
ESCOLA INFANTIL DA RAMALLOSA á empresa FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISIS
FESAN, con estricta suxeición aos pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións
técnicas e a súa oferta, cun canon de 157.413,50 € mais 25.186,16 € de IVE.
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 08/05/2009, tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da
publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, a empresa
citada presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando o disposto no artigo 135 e 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste
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acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007)
En virtude do exposto proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do contrato da XESTIÓN DA ESCOLA
INFANTIL DA RAMALLOSA á empresa FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISIS FESAN,
con CIF G-15597669, cun canon de 157.413,50 euros anuais mais 25.186,16 € de IVE, con estricta
suxeición aos pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas e a súa oferta
(proxecto de explotación e melloras en recursos e equipamento auxiliar ofertados).
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores sinalándolle os recursos procedentes, e dar traslado
ao departamento de Intervención para o seu coñecemento e efectos oportunos.
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da Provincia
de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
En Teo a 28 de maio de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do contrato da XESTIÓN DA
ESCOLA INFANTIL DA RAMALLOSA á empresa FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E
ANÁLISIS FESAN, con CIF G-15597669, cun canon de 157.413,50 euros anuais mais
25.186,16 € de IVE, con estricta suxeición aos pregos de cláusulas administrativas particulares e
prescricións técnicas e a súa oferta (proxecto de explotación e melloras en recursos e
equipamento auxiliar ofertados).
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores sinalándolle os recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención para o seu coñecemento e efectos oportunos.
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
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4.- DESIGNACIÓN MEMBROS DA MESA DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE
CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉCTICO EN CACHEIRAS.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 28/05/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 22 de
abril de 2009, para adxudicar as obras de “CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉTICO
EN CACHEIRAS-TEO”, financiado con cargo á 2ª fase do Plan Especial de herba artificial
nos campos de fútbol municipais 2007, aprobado pola Deputación Provincial de A Coruña e
rematado o prazo de presentación de ofertas é preciso nomear aos membros da Mesa de
Contratación que proceda a apertura das ofertas.
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación que deberá valorar as ofertas
presentadas para a contratación da obra de CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED
SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO, que de acordo co establecido na Disposición adicional
segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público estará
constituída da seguinte forma:
Presidente: O Alcalde, Martiño Noriega sánchez
Vocais:
-A Concelleira de cultura e deportes, Carme Hermida Gulias
-A Secretaria Xeral do Concello
-O Interventor do Concello
-O Arquitecto Municipal
-Un Concelleiro designado polo Grupo municipal Socialista.
Secretaria : A Adxunta a Secretaria. Suplente a funcionaria Elena Méndez Buela.
Segundo.- Convocar ós membros da Mesa para o acto de apertura de ofertas que terá
lugar o día 1 de xuño de 2009 ás 12 horas.
Teo, a 28 de maio de 2009
O Alcalde,
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación que deberá valorar as ofertas
presentadas para a contratación da obra de CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉTICO
EN CACHEIRAS-TEO, que de acordo co establecido na Disposición adicional segunda da Lei
30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público estará constituída da seguinte forma:
Presidente: O Alcalde, Martiño Noriega sánchez
Vocais:
-A Concelleira de cultura e deportes, Carme Hermida Gulias
-A Secretaria Xeral do Concello
-O Interventor do Concello
-O Arquitecto Municipal
-Un Concelleiro designado polo Grupo municipal Socialista.
Secretaria : A Adxunta a Secretaria. Suplente a funcionaria Elena Méndez Buela.
Segundo.- Convocar ós membros da Mesa para o acto de apertura de ofertas que terá lugar o día
1 de xuño de 2009 ás 12 horas.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as dez horas e trinta e cinco minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria xeral,
dou fe.
O Alcalde

A Secretaria Xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 1 DE XUÑO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:00 horas do día 1 de xuño de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 06.04.2009, 15.04.2009, 20.04.2009,
04.05.2009 E 08.05.2009.
2.-LICENZAS URBANÍSTICAS
3.- APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRA
4.- XUSTIFICACIÓNS DAS SUBVENCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 2008
5.- PROPOSTAS DA ALCALDÍA
6.- ROGOS E PREGUNTAS

-1-

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 06.04.2009, 15.04.2009, 20.04.2009,
04.05.2009 E 08.05.2009.

Acta da sesión ordinaria do día 6 de abril de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 06/04/2009
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
Acta da sesión extraordinaria do día 15 de abril de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 15/04/2009
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
Acta da sesión ordinaria do día 20 de abril de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 20/04/2009
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
Acta da sesión extraordinaria do día 04 de maio de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 04/05/2009
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
Acta da sesión extraordinaria urxente do día 08 de maio de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria urxente celebrada con data de 08/05/2009
Interveño eu, Secretaria, e sinalo que na acta en cuestión foi detectado un erro no en
cabezamente e primeiro párrafo, posto que, pese a tratarse dunha sesión extraordinaria urxente,
recóllese na acta como sesión ordinaria.
-2-

Non habendo máis observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes coa corrección advertida, quedando o encabezamento e o primeiro párrafo da mesma
segundo se recolle a continuación:
“ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 08 DE MAIO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en
obras a Casa Consistorial), sendo as 13:45 horas do día 08 de maio de 2009, reuníronse en
primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión
extraordinaria urxente correspondente ao día da data, para a que foron debidamente
convocados/as”.

2.-LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº
257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación de licenzas.
As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais
pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

2.1. A D. GERMÁN GARCIA BOO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar illada en
O Sisto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado pola arquitecta Elena López
Fernández.
Expediente núm: 127.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
28.07.2008.

-3-

-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio Ambiente de
“productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Elena López Fernández.
-Arquitecto técnico director: Lorenzo Capllonch Blanco.
-Edificabilidade: 0,04 m2/m2.
-Altura máxima: B+1, 6,45 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 4% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 11,20 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 12,50%. Altura do
cumio: 1,29 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 92.637,85 €.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.852,76 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.032,76 euros.

2.2. A Dª. MERCEDES PAZOS GONZÁLEZ, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada en Paraxó, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto José Mario
López Freire.
Expediente núm: 128.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e os seus modificados, visado no colexio oficial
de arquitectos con data 3.10.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio Ambiente de
“productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de decembro).
-A piscina debuxada no plano de situación deberá obter a preceptiva licenza municipal de obras.
-O espazo destinado á recollida e o almacenamento de residuos non poderá ter ningunha
construción destinada a tal efecto por estar a menos de oito metros do eixe da pista.
-Construirá a vivenda conforme aos planos modificados visados polo Colexio Oficial de
Arquitecto de Galicia con data 20.04.2009.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: José Mario López Freire.
-Arquitecto técnico director: Baudillo Brantuas Blanco.
-Edificabilidade: 0,13 m2/m2.
-Altura máxima: B+1, 5,98 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 9,89% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 16,37
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 24%. Altura do
cumio: 1,28 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 183.642,59 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3.672,85 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 392,43 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 4.185,28 euros.

2.3. A Dª. CRISTINA MONTES RODRÍGUEZ, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
en A Igrexa, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto Francisco Javier
Fernández Echeverría.
Expediente núm: 129.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Construirase de acordo co proxecto presentado e os seus modificados, visado no colexio oficial
de arquitectos con data 13.05.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Francisco Javier Fernández Echeverría.
-Arquitecto técnico director: Enrique Perol Rama.
-Edificabilidade: 0,16 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B, 3,28 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 17,70% (p. Neta). Recuamento á aliñación: >8 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3,5 m. Pendente máxima de cuberta: 36º Altura do
cumio: 2,58 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
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-Presuposto: 97.385,00 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.947,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 62,70 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.130,40 euros.

2.4. A D. LINO MARTÍN LEA SANTISO, licenza para construción de un cerre de 18 ml., con
bloque, postes e alambre, polo fronte da finca situada en Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 130.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 11,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 71,20 €.

2.5. A D. ENRIQUE GÓMEZ ABELLÁS, licenza para obras de picado e revocado do cerre
exterior, substitución de tellas (retellado) da edificación segundo presuposto, en Pontevea, 21,
parroquia de Reis.
Expediente núm: 131.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
CERRE:

-As obras executaranse de acordo coa autorización da Consellería executándose so no tramo que
cumpra a liñación oficial que figura nas normas vixentes.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.

CUBERTA:

-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
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terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país sobre as planchas de uralita, segundo o artigo 104.c) da
mencionada Lei, para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser
congruente coas características do contorno e os materiais empregados para a renovación e
acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán
harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 77,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 137,60 €.

2.6. A D. JUAN ANTONIO BARREIRO LÓPEZ, licenza para obras de reparación de tellado da
nave, pintado e instalación da mesma (mellorar instalacións interiores segundo presuposto) en
Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 132.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. As obras serán as mínimas de mantemento e conservación do uso preexistente en base
ao artigo 103 da Lei 9/2002 para edificacións fora de ordenación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 146,24 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 266,24 euros.
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2.7. A D. JOSÉ VIEITES PICÓN, licenza para obras de retellado da vivenda de 80 m2 e recercado
de ocos, segundo presuposto, en Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 133.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 97,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 157,40 euros.
2.8. A Dª. CARMEN CUENCE UZAL, licenza para obras de retellado da vivenda de 110 m2, en
Nespereira, parroquia de Luou.
Expediente núm: 134.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 68,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 128,44 euros.
2.9. A D. JOSÉ GONZÁLEZ CONCHEIRO, licenza para obras de retellado da cuberta de 150 m2,
en Pite, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 135.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 93,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 153,33 euros.
2.10. A Dª. CELIA CARMEN CAJADE ARES, licenza para obras de retellado de 80 m2 na
edificación existente, que sinala no plano de situación, en Freixeiro, 6, parroquia de Reis.
Expediente núm: 136.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma, respetando estrictamente a forma e características constructivas da edificación existente,
mantendo as pendentes..
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 euros.

2.11. A D. JOSÉ MANUEL ANTELO DUBRA, en representación de PAZO DE ADRÁN S.L., licenza
para obras de acondicionamento, segundo presuposto, no Pazo de Adrán, en Adrán, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 137.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 89,71 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 149,71 euros.

2.12. A D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, en nome da AGRUPACIÓN VECIÑAL
CAMPOSANTO DE LUOU, licenza para autorización de vertido de augas procedentes do

velatorio-tanatorio do cemiterio de Luou, segundo proxecto técnico redactado por Gaia
Enxeñería e asinado por Fidel Gude Sampedro e Javier González Casanova.
Expediente núm: 138.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A instalación executarase técnicamente de acordo co proxecto técnico presentado e cumprindo
as condicións que indica o informe da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible, Augas de Galicia.
-Faranse periodicamente os controis da eficacia e operacións de mantemento do sistema de
depuración que figuran no expediente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 201,68 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 261,68 euros.

3.- APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRA.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 29/05/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vista a certificación de obra número 1 e única da obra "Adecuación de vial entre Os Verxeles e
Oza", asinada polo director facultativo de obra, D. Manuel Novo Buján, e polo contratista
Martínez Montes e Hijos S.L. e de data 09/05/2009, e a factura correspondente por un importe
de 157.017,22 €,
Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 27/05/2009
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra "Adecuación de vial
entre Os Verxeles e Oza" así como a factura número 068/09 de data 09/05/2009, por importe de
157.017,22 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos
Teo, 29 de maio de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra "Adecuación de vial
entre Os Verxeles e Oza" así como a factura número 068/09 de data 09/05/2009, por
importe de 157.017,22 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos

4.- XUSTIFICACIÓNS DAS SUBVENCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 2008.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 29/05/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto que mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 16/02/2009 concedéronse as
subvencións a entidades sen ánimo de lucro do Concello de Teo, convocadas mediante acordo
da Xunta de Goberno Local de 01/12/2008,
Vistas as contas xustificativas presentadas polas entidades beneficiarias,
Visto o informe de fiscalización da Intervención municipal e a Resolución desta Alcaldía de data
29/05/2009 pola que se solventan os reparos formulados,
Visto que naquelas contas xustificativas onde se acredita un importe de gastos inferior á
subvención concedida polo Concello somentes procede o pagamento do importe efectivamente
xustificado,
Propónse a adopción do seguinte ACORDO:
1.- Aprobar as contas xustificativas seguintes:
BENEFICIARIO

PAGOS A
SUBVENCION
CONTA
SUBVENCION
CONCEDIDA EFECTUADOS
A ABOAR

DEPORTIVAS (452.48900)
C.F. RARIS
CLUB AEROMODELISMO ESTELA

976,00 €

976,00 €

1.132,80 €

1.132,80 €

963,20 €

963,20 €

KORRETEO RACING
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SOCIEDADE DEPORTIVA IRMANDADE

806,40 €

806,40 €

S.D. CACHEIRAS

6.300,80 €

6.300,80 €

CLUB SAN FRANCISCO DE TEO

3.360,00 €

3.360,00 €

S.R. CALO

10.700,80 €

5.350,40 €

5.350,40 €

PRAIÑA S.P.C.

2.720,00 €

2.720,00 €

S.D.C. RECESENDE

2.720,00 €

2.720,00 €

2.556,80 €

2.556,80 €

RIO TELLA

867,20 €

867,20 €

A.C. ESCLEROSIS MULTIPLE

777,60 €

777,60 €

A.C. O CACHON

1.238,40 €

1.238,40 €

ASPAMITE

3.929,60 €

3.929,60 €

A.C. CRUCEIRO DO MONTE

3.171,20 €

3.171,20 €

2.057,60 €

2.057,60 €

822,40 €

822,40 €

AA.VV. RAIÑA VALDES

1.500,00 €

1.500,00 €

AA.VV. O CASTRO DE RECESENDE

1.283,20 €

1.283,20 €

AA.VV. AUGAS MANSAS

454,40 €

454,40 €

AA.VV NOVA REVOLTA

646,40 €

646,40 €

AA.VV IGEXA DE LAMPAI

716,80 €

716,80 €

1.526,40 €

1.526,40 €

1.555,20 €

1.555,20 €

FORMACION E TEMPO LIBRE
(463.48903)
MULLERES RURAIS DE TEO

VECIÑAIS (463.48903)
AA.VV BAIUCA
HERDEIROS DA UNION 1910

AA.VV. OS TILOS

ENTIDADES CULTURAIS (451.48900)
A OLIVEIRA
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CORO PARROQUIAL DE RARIS

556,80 €

556,80 €

CORO PARROQUIAL DE CACHEIRAS

646,40 €

646,40 €

A.C. ROSALIA DE CASTRO

8.713,60 €

8.713,60 €

POZO DA XERPA

1.603,20 €

1.603,20 €

A REGIONALISTA

473,60 €

473,60 €

8.224,00 €

8.224,00 €

BANDA DE MUSICA DE TEO
S.R. CALO

16.083,20 €

8.041,60 €

8.041,60 €

A.C. A PONTEVELLA

7.744,00 €

7.484,07 €

A.C. A MAMOA

4.800,00 €

4.800,00 €

SOCIEDADE DE CAZADORES

9.811,20 €

9.811,20 €

TEENSES POLA IGUALDADE

1.000,00 €

1.000,00 €

S.A.G. CALO

1.948,40 €

1.948,40 €

S.A.G. CACHEIRAS

2.025,60 €

2.025,00 €

ANPA RIO TELLA (A RAMALLOSA)

2.412,80 €

2.412,80 €

ANPA A RABADELA (CALO)

2.412,80 €

2.412,80 €

CEIP OS TILOS

2.000,00 €

2.000,00 €

IES CACHEIRAS

38.000,00 €

38.000,00 €

969,60 €

969,60 €

CEIP A IGREXA-CALO

2.412,80 €

2.412,80 €

ANPA COVAS (OS TILOS)

2.412,80 €

2.412,80 €

CEIP A RAMALLOSA

2.412,80 €

2.412,80 €

ANPA IES CACHEIRAS

2.412,80 €

1.460,00 €

CRA DE TEO

2.937,60 €

2.937,60 €

MANTEMENTO DO MEDIO (533.48900)

EDUCACION (422.48900)

ASOC. XUVENIL VRENZA
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TOTAL

174.797,20 €

13.392,00 €

160.191,87 €

2.- Notificar o presente ós interesados con sinalamento dos recursos procedentes, e dar traslado
ós departamentos de Intervención e Tesourería para o seu coñecemento ós efectos oportunos e a
realización dos pagamentos procedentes.
Teo, 29 de maio de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar as contas xustificativas seguintes:
BENEFICIARIO

PAGOS A
SUBVENCION
CONTA
SUBVENCION
CONCEDIDA EFECTUADOS
A ABOAR

DEPORTIVAS (452.48900)
C.F. RARIS

976,00 €

976,00 €

1.132,80 €

1.132,80 €

KORRETEO RACING

963,20 €

963,20 €

SOCIEDADE DEPORTIVA IRMANDADE

806,40 €

806,40 €

S.D. CACHEIRAS

6.300,80 €

6.300,80 €

CLUB SAN FRANCISCO DE TEO

3.360,00 €

3.360,00 €

CLUB AEROMODELISMO ESTELA

S.R. CALO

10.700,80 €

5.350,40 €

5.350,40 €

PRAIÑA S.P.C.

2.720,00 €

2.720,00 €

S.D.C. RECESENDE

2.720,00 €

2.720,00 €

2.556,80 €

2.556,80 €

FORMACION E TEMPO LIBRE
(463.48903)
MULLERES RURAIS DE TEO

- 22 -

RIO TELLA

867,20 €

867,20 €

A.C. ESCLEROSIS MULTIPLE

777,60 €

777,60 €

A.C. O CACHON

1.238,40 €

1.238,40 €

ASPAMITE

3.929,60 €

3.929,60 €

A.C. CRUCEIRO DO MONTE

3.171,20 €

3.171,20 €

2.057,60 €

2.057,60 €

822,40 €

822,40 €

AA.VV. RAIÑA VALDES

1.500,00 €

1.500,00 €

AA.VV. O CASTRO DE RECESENDE

1.283,20 €

1.283,20 €

AA.VV. AUGAS MANSAS

454,40 €

454,40 €

AA.VV NOVA REVOLTA

646,40 €

646,40 €

AA.VV IGEXA DE LAMPAI

716,80 €

716,80 €

1.526,40 €

1.526,40 €

1.555,20 €

1.555,20 €

CORO PARROQUIAL DE RARIS

556,80 €

556,80 €

CORO PARROQUIAL DE CACHEIRAS

646,40 €

646,40 €

A.C. ROSALIA DE CASTRO

8.713,60 €

8.713,60 €

POZO DA XERPA

1.603,20 €

1.603,20 €

A REGIONALISTA

473,60 €

473,60 €

8.224,00 €

8.224,00 €

VECIÑAIS (463.48903)
AA.VV BAIUCA
HERDEIROS DA UNION 1910

AA.VV. OS TILOS

ENTIDADES CULTURAIS (451.48900)
A OLIVEIRA

BANDA DE MUSICA DE TEO
S.R. CALO

16.083,20 €

8.041,60 €

8.041,60 €

A.C. A PONTEVELLA

7.744,00 €

7.484,07 €

A.C. A MAMOA

4.800,00 €

4.800,00 €

- 23 -

MANTEMENTO DO MEDIO (533.48900)
SOCIEDADE DE CAZADORES

9.811,20 €

9.811,20 €

TEENSES POLA IGUALDADE

1.000,00 €

1.000,00 €

S.A.G. CALO

1.948,40 €

1.948,40 €

S.A.G. CACHEIRAS

2.025,60 €

2.025,00 €

ANPA RIO TELLA (A RAMALLOSA)

2.412,80 €

2.412,80 €

ANPA A RABADELA (CALO)

2.412,80 €

2.412,80 €

CEIP OS TILOS

2.000,00 €

2.000,00 €

IES CACHEIRAS

38.000,00 €

38.000,00 €

969,60 €

969,60 €

CEIP A IGREXA-CALO

2.412,80 €

2.412,80 €

ANPA COVAS (OS TILOS)

2.412,80 €

2.412,80 €

CEIP A RAMALLOSA

2.412,80 €

2.412,80 €

ANPA IES CACHEIRAS

2.412,80 €

1.460,00 €

CRA DE TEO

2.937,60 €

2.937,60 €

EDUCACION (422.48900)

ASOC. XUVENIL VRENZA

TOTAL

174.797,20 €

13.392,00 €

160.191,87 €

2.- Notificar o presente ós interesados con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ós departamentos de Intervención e Tesourería para o seu coñecemento ós efectos
oportunos e a realización dos pagamentos procedentes.

5.- PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto non se presente ningunha.
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6.- ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto non se presente ningún/ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta e cinco minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria xeral,
dou fe.
O Alcalde

A Secretaria Xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 15 DE XUÑO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:10 horas do día 15 de xuño de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1.- LICENZAS URBANÍSTICAS
2.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE
REFORMA DA CASA CONSISTORIAL.
3.- MODIFICACIÓN DO CONTRATO DE REDACCIÓN DO PXOM.
4.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE “CAMPO DE FÚTBOL DE
CESPED SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO”
5.- PROPOSTAS DA ALCALDÍA
6.- ROGOS E PREGUNTAS
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Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1.- LICENZAS URBANÍSTICAS

Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº
257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación de licenzas.
As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais
pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

1.1. A Dª. AMALIA H. MOLDES TEO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar illada
en Tarrio, finca nº 624, parroquia de Recesende, segundo proxecto redactado pola arquitecta
Cruz Louzao Pernas.
Expediente núm: 139.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
12.02.2009 e os seus modificados posteriores.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio Ambiente de
“productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de decembro).
-Axustarase as condicións establecidas no informe de autorización do organismo autónomo
Augas de Galicia.
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-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal de obra,
con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº

227 do 20 de novembro de 1992.

Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada polos
técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Cruz Louzao Pernas.
-Arquitecto técnico director: Manuel Ramón Louzao Pérez.
-Edificabilidade: 0,10 m2/m2.
-Altura máxima: B+1+A, 6,42 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 7% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 13,84 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 21 m. Pendente máxima de cuberta: 61%. Altura do
cumio: 3.50 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 119.172,00 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.383,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 312,39 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.815,83 euros.

1.2. A D. MARCELINO DIONISIO FONTÁNS CALVO, licenza para ampliación do garaxe anexo
dunha vivenda unifamiliar situada en Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 140.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
18.07.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Arturo Rodríguez Vilanova.
-Arquitecto técnico director: José Antonio Cerviño Pernas.
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-Edificabilidade: 0,133 m2/m2.
-Altura máxima: B+1+A, 6,42 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 17,17% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 13,84
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 10,74%. Altura do
cumio: 1,18 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 11.702,00 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 234,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 414,04 euros.

1.3. A Dª. MARÍA CELESTE FIGUEROA MOSQUERA, licenza para construción dun galpón de 24
m2 , para usos agrícolas, en Regoufe, finca nº 137, parroquia de Luou.
Expediente núm: 141.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo mínimo de 5
m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Superficie máxima 25 m2.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para harmonizar
coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor
medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
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-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 68,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 128,04 euros.

1.4. A D. RAMÓN CONDE SUÁREZ, licenza para construción de un cerre de 320 ml., con postes
e tela metálica, na finca nº 1460 de Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 142.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio.
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista principal e a 4 metros do eixe da
pista secundaria, situando a súa base na mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o
borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 199,10 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 259,10 €.

1.5. A D. MODESTO FERNÁNDEZ IGLESIAS, licenza para construción de un cerre de 40 ml. e
1,30 metros de altura, con bloque, en San Domingo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 143.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública de acceso, situando a súa
base na mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo, e a 4,00 metros do
eixe da pista interior.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
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-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,89 €.

1.6. A D. ANSELMO A. MILLÁN FERNÁNDEZ, licenza para construción de un cerre de 23 ml.
con base de pedra, postes e reixa, na finca nº 1040 de Cesar, parroquia de Calo.
Expediente núm: 144.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 14,31 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 74,31 €.

1.7. A D. JOSÉ BLANCO DOCE, licenza para construción de un cerre de 145 ml. con bloques,
postes e alambre, polo fronte da finca (95 ml.) e entre linceiros (50 ml.), na finca nº 1159 de
Penelas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 145.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo. A esquina do cerre entre
pistas será achaflanada.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 90,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 150,22 €.

1.8. A D. MANUEL TARRIO GIL, licenza para construción de un cerre, entre lindeiros, de 30 ml.,
con pedra do pais, na finca nº 479 de Xermeade, parroquia de Reis.
Expediente núm: 146.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste retranquearase unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública.
-Dará cumprimento das condicións que indique a compañía adxudicataria e de mantemento da
liña do oleoducto no caso de encontrarse o cerre na zona de influencia da rede existente.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 €.

1.9. A Dª. MARÍA CRUZ NOGUEIRA MÉNDEZ, licenza para construción de un cerre de 240 ml.,
na finca nº 1314 de Feros en solo rústico, segundo plano que xunta coa solicitude, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 147.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o resto
do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 149,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 209,33 €.

1.10. A D. AVELINO REGUEIRO LÓPEZ, licenza para construción de un cerre de 70 ml., entre
lindeiros, con bloques, postes e alambre, nas fincas nº 73 e 74 de Nespereira, parroquia de Luou.
Expediente núm: 148.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o resto
do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 €.

1.11. A Dª. PATRICIA PONCE RODRÍGUEZ, en representación de SUPERVISIÓN Y CONTROL
S.A., licenza para construción de un cerre de 33 ml., con base de bloque, postes e reixa, na finca

nº 90, estrada AC-841 de Cacheiras “Pozas”.
Expediente núm: 149.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Retranquearase á distancia e nas condicións que sinala na autorización da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestructuras, situando a base do cerre na mesma que a estrada AC841.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 20,53 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 80,53 €.

1.12. A D. MARIO ORTEGÓN CALA, licenza para construción de un cerre de 230 ml., con
bloques, postes e alambre, na finca nº 128 de Tribaldes, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 150.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o resto
do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 143,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 203,11 €.
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1.13. A D. ANTONIO VIEIRO NOGUEIRA, licenza para construción de un cerre parcial de 30 ml.,
entre lindeiros, con bloques e alambre, en Casal, parroquia de Calo.
Expediente núm: 151.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 €.

1.14. A D. RAMIRO PÉREZ VIEITES, en representación de PENELAN S.L., licenza para
construción de un cerre, segundo proxecto técnico redactado polo arquitecto Antonio Sabucedo
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Costa, visado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia o 27.03.2009, informado
favorablemente por Augas de Galicia en escrito de data 13.03.2009, na finca nº 138 de Penelas,
parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 152.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico, na zona correspondente, que indica o
artigo 42,1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de
1,50 metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 110,00 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 170,00 €.

1.15. A Dª. Mª JOSEFINA DÍAZ RÍOS, licenza para construción de un cerre de 26 ml., entre
lindeiros, con base de bloque, postes e alambre, na finca nº 785 de Cornide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 153.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste retranquearase unha distancia mínima de 4 metros ao eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 16,18 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 76,18 €.

1.16. A D. JOSÉ SEOANE ALDARIZ, licenza para colocar dúas filadas de bloques sobre o cerre
existente entre lindeiros de 85 m. na finca nº 1024, de A Igrexa, parroquia de Cacheiras.
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Expediente núm: 154.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 52,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 112,89 €.

1.17. A Dª. ALCIRA ANGUEIRA EDREIRA, licenza para obras de restauración de muro de pedra
do peche frontal e posterior da casa, 31 ml., en Insua, parroquia de Luou.
Expediente núm: 155.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente,
podendo realizar obras mínimas de conservación e mantemento do peche existente en base ao
artigo 103 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 19,29 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 79,29 €.

1.18. A D. JOSÉ MANUEL MOSQUERA PONTE, licenza para obras de retellado da vivenda de
160 m2, na finca nº 1746 de Carballal, parroquia de Calo.
Expediente núm: 156.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 99,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 159,55 euros.

1.19. A Dª. MARÍA TERESA CARDOSO PAZOS, licenza para obras de retellado da vivenda de
164 m2, en Campos, nº 15, parroquia de Teo.
Expediente núm: 157.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 102,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 162,04 euros.
1.20. A D. MANUEL VÁZQUEZ SOUTO, licenza para obras de retellado da vivenda de 175 m2,
en Casalonga, nº 18, parroquia de Calo.
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Expediente núm: 158.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Tramitará autorización da Demarcación de Estradas para a N-550.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 108,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 168,89 euros.
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1.21. A Dª. MARÍA JESÚS NOVAS LIÑARES, licenza para obras de retellado da vivenda de 60
m2, na finca nº 303 de Fontenlo, parroquia de Teo.
Expediente núm: 159.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Tramitará autorización da Demarcación de Estradas da Xunta.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 euros.
1.22. A D. ALFONSO BLANCO LEBORÁN, licenza para obras de retellado da vivenda de 200 m2,
en Raxó, nº 7, parroquia de Cacheiras
Expediente núm: 160.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 124,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 184,44 euros.
1.23. A D. CARLOS BARROS RODRÍGUEZ, licenza para obras de retellado da vivenda de 90 m2,
por danos do temporal, en Balcaide, nº 27, parroquia de Calo.
Expediente núm: 161.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma, respetando estrictamente a forma e características constructivas da edificación existente,
mantendo as pendentes.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 116,00 euros.
1.24. A Dª. MECEDES VÁZQUEZ MÍGUEZ, licenza para obras de retellado da vivenda de 100 m2
e adecentamento de fachada de 70 m2, en Vilares de Rúa de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 162.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 79,02 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 139,02 euros.

1.25. A D. JESÚS ALEJANDRO GALLOSO TOME, licenza para obras menores interiores de
rehabilitación de vivenda, segundo presuposto presentado, en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 163.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. As obras de instalación eléctrica será de substitución mínima de mecanismos e cableado
aos efectos de trámite segundo o artigo 194.3 da Lei 9/2002 e 15/2004.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 437,63 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 497,63 euros.

1.26. A D. ANTONIO REY FUENTES, licenza para obras de reposición de 8 ventás na vivenda de
Aido, nº 9, parroquia de Luou.
Expediente núm: 164.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,80 euros.

1.27. A D. MANUEL RODRÍGUEZ LAREO, licenza para obras menores na fachada da edificación
existente en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto
Alberto Blanco Rodríguez, visado no correspondente colexio o 22.12.2008.
Expediente núm: 165.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras serán menores de acrodo co artigo
195.3 da Lei Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e a Lei
15/2004 que a modifica e non afectarán á estructura da mesma, respetando estrictamente a forma
e características constructivas da edificación existente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os
materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 273,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 333,00 euros.

1.28. A D. JUAN BAUTISTA ALLER SUÁREZ, licenza para construción dun porche aberto de 6 x
2 metros adosado, en Aido, nº 11, parroquia de Luou.
Expediente núm: 166.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán de estructura sinxela e segura, retranqueándose un mínimo de 3 metros a
lindeiros e 8 metros ao eixe da pista pública.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 16,08 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 76,08 euros.

1.29. A D. SERAFÍN LUEIRO SOUTO, licenza para obras de reparación de tubería de auga
particular de 1,50 metros en Casalonga, parroquia de Calo.
Expediente núm: 167.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona.
-Dará cumprimento das condicións técnicas da compañía adxudicataria Aquagest.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 6,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,00 euros.

1.30. A D. FERNANDO GARCÍA NOVO, en representación de FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN, licenza para acondicionamento de finca para aparcamento provisional de
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turismos, extendendo zahora en 900 m2 aproximadamente, en Póboa, na finca que se indica na
solicitude, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 168.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Serán exclusivamente obras de rasanteo e nivelación e non modificarán o sistema de drenaxes e
regas de solos debendo respetar o medio natural e non suporán unha agresión a este nin variarán
a morfoloxía da paisaxe do lugar.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural, ambiental e mellora do aproveitamento dos recursos naturais
da finca.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,00 euros.
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A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.31.-Escrito presentado por Dª. Mª INMACULADA HERRÁN MOSQUERA, de data 7.04.2009,
con rexistro de entrada no Concello núm. 2761, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 2.06.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. Mª INMACULADA HERRÁN MOSQUERA, a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-301-14/09), para unha vivenda unifamiliar en

Regoufe, parroquia de Luou, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
171/05, de data 7.06.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

1.32.-Escrito presentado por D. FRANCISCO RAMÓN BLANCO LAMAS, de data 7.05.2009, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3689, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 2.06.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. FRANCISCO RAMÓN BLANCO LAMAS, a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-305-15/09), para unha vivenda unifamiliar en

Regoufe, parroquia de Luou, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
173/07, de data 8.10.2007.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

1.33.-Escrito presentado por D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de PROVIFAS S.L., de
data 22.12.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 11930, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
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Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 2.06.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de
PROVIFAS S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-284-16/09), para unha

vivenda unifamiliar en Vilar de Calo, finca nº 220 –P1 (G1), parroquia de Calo, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 49/02, de data 18.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

1.34.-Escrito presentado por D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de PROVIFAS S.L., de
data 22.12.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 11931, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 2.06.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de
PROVIFAS S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-285-17/09), para unha

vivenda unifamiliar en Vilar de Calo, finca nº 220 –P2 (G1), parroquia de Calo, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 51/02, de data 18.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

1.35.-Escrito presentado por D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de PROVIFAS S.L., de
data 22.12.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 11932, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 2.06.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de
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PROVIFAS S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-286-18/09), para unha

vivenda unifamiliar en Vilar de Calo, finca nº 220 –P3 (G1), parroquia de Calo, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 53/02, de data 18.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

1.36.-Escrito presentado por D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en nome e representación de VIVIENDAS
TEO S.L., de data 15.05.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 3962, no que solicita

licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 2.06.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en nome e representación de
VIVIENDAS TEO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-306-19/09), para catro

vivendas unifamiliares en Cesar, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 293/04, de data 8.11.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 360,00 €.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CORRECCIÓN ERRO
1.37.-Visto que na licenza urbanística concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data
16.03.2009, expte. 65/09, a Dª. ISAURA CACHEDA CAJARAVILLE, para construción dunha
vivenda unifamiliar illada, na finca nº 691-1 “Filgueira”, parroquia de Reis existe un erro en
canto á liquidación aprobada.

Na citada licenza recóllese o seguinte:
“Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalación e obras (provisional): 1.692,00 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 391,43 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.203,43 euros”

Cando a liquidación correcta sería:
“Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalación e obras (provisional): 1.504,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 285,45 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.909,45 euros”

Considerando o disposto no artigo 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico
das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común.

En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Rectificar o erro detectado no acordo da Xunta de Goberno Local do 16.03.2009 en relación
co expediente 65/09, correxíndose a liquidación aprobada.
2º) Dar conta deste acordo á interesada e ao Departamento de Intervención para proceder á
devolución da diferencia por importe de 293,98 €.

2.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE
REFORMA DA CASA CONSISTORIAL.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
12/06/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA ALCALDÍA
Visto o expediente de modificación do PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE
AMPLIACIÓN E REFORMA DE CASA CONSISTORIAL. CONCELLO DE TEO. 2ª FASE,
redactado pola arquitecta Mercedes Rosón Varela, iniciado mediante acordo da Xunta de
Goberno Local de 18/05/2009.
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Cumprimentados os trámites que para a modificación de proxecto de obras se esixen no artigo
146 do R.D. Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de
Contratos das Administracións Públicas (TRLCAP).
Visto que a empresa OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L., mediante escrito de 11 de xuño (rex.
entrada nº 5236, de 12/06/2009), declara estar de acordo co reformado do proxecto.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción desta acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos
do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente de modificación do “PROXECTO BÁSICO E DE
EXECUCIÓN DE AMPLIACIÓN E REFORMA DA CASA CONSISTORIAL. CONCELLO
DE TEO. 2ª FASE” redactado pola arquitecta Mercedes Rosón Varela, quedando substituído
polo “PROXECTO MODIFICADO DA AMPLIACIÓN E REFORMA DA CASA
CONSISTORIAL, SEGUNDA FASE” redactado polo arquitecto municipal Ignacio Soto
González.
Segundo.- Fixar a garantía definitiva do contrato modificado na cantidade de 2.723,30 €
(correspondente ao 4% do aumento do proxecto modificado, unha vez aplicada a porcentaxe de
baixa do contrato inicial), que terá que constituír o contratista no prazo de 15 días hábiles a
contar dende o seguinte ao da recepción do presente en calquera das formas previstas no artigo
36 do TRLCAP, de acordo co previsto nos artigos 41 e 42 do citado texto legal.
Terceiro.- A obra deberá executarse no prazo de cinco meses a contar dende o seguinte ao da
formalización da modificación en documento administrativo de acordo co revisto no art. 54 do
TRLCAP
Cuarto.- Notificar este acordo aos interesado con sinalamento dos recursos procedentes.
En Teo, a 12 de xuño
Martiño Noriega Sánchez”
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En virtude do exposto a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía, acorda:
Primeiro.- Aprobar o expediente de modificación do “PROXECTO BÁSICO E DE
EXECUCIÓN DE AMPLIACIÓN E REFORMA DA CASA CONSISTORIAL.
CONCELLO DE TEO. 2ª FASE” redactado pola arquitecta Mercedes Rosón Varela,
quedando substituído polo “PROXECTO MODIFICADO DA AMPLIACIÓN E
REFORMA DA CASA CONSISTORIAL, SEGUNDA FASE” redactado polo arquitecto
municipal Ignacio Soto González.
Segundo.- Fixar a garantía definitiva do contrato modificado na cantidade de 2.723,30 €
(correspondente ao 4% do aumento do proxecto modificado, unha vez aplicada a porcentaxe de
baixa do contrato inicial), que terá que constituír o contratista no prazo de 15 días hábiles a
contar dende o seguinte ao da recepción do presente en calquera das formas previstas no artigo
36 do TRLCAP, de acordo co previsto nos artigos 41 e 42 do citado texto legal.
Terceiro.- A obra deberá executarse no prazo de cinco meses a contar dende o seguinte ao da
formalización da modificación en documento administrativo de acordo co revisto no art. 54 do
TRLCAP.
Cuarto.- Notificar este acordo aos interesado con sinalamento dos recursos procedentes.

3.- MODIFICACIÓN DO CONTRATO DE REDACCIÓN DO PXOM.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
12/06/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA ALCALDÍA
Con data de 10 de maio de 2001 formalizouse en documento administrativo o contrato para a
asistencia técnica para a redacción do Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Teo,
con Oficina de Planeamiento S.A., por importe de 239.827,87 €.
Vista a necesidade de adaptar a documentación ás prescripcións da Lei 9/2002, de 30 de
decembro, a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria de 08/01/2004, acordou modificar o
contrato en vigor cun incremento de 45.193,69 €, formalizándose a modificación en documento
administrativo o 01/09/2004.
Á vista da Resolución de 17 de setembro de 2007 (rex. entrada nº 7204, de 02/10/2007) da
Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, pola que se establecen os requisitos para
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declarar a exclusión do sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de
Teo aos requisitos do art. 7 da Lei 9/2006, de 28 de abril, de Avaliación Ambiental Estratéxica,
a Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria de 17/12/2007, acordou modificar por
segunda vez o contrato de redacción do PXOM, valorándose os traballos en 47.411,19 €,
acordàndose igualmente un prorrateo das fases de pagamanento. Con data de 30/01/2008
formalízase a modificación en documento administrativo.
Vista a Orde do 11 de febreiro de 2009 sobre aprobación definitiva do Plan Xeral de
Ordenación Municipal do Concello de Teo (A coruña) da Conselleira de Política Territorial,
Obras Públicas e Transporte (rex. entrada nº 1001, de 12/02/2009), resolvendo non outorgar a
aprobación definitiva ao plan xeral de ordenación municipal do Concello de Teo e esixindo ao
Concello a elaboración dun documento no que se integren os cambios ou correccións
producidas como consecuencia da Resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible
pola que se declarou a inviabilidade de someter o PXOM ao procedemento de avaliación
ambiental estratéxica, así como as modificacións precisas para corrixir as deficiencias
expresadas na citada Orde.
Vista a “proposición sobre alcance técnico e valoración económica dos traballos
complementarios dos de redacción do plan xeral necesarios e previos á cumprimentación da
Orde da Cosellería de Política Territorial, Obras Púbicas e Transportes de 11.02.09 sobre
aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Teo”, presentada
pola empresa adxudicataria o 11/06/2009 (rex. entrada nº 5207).
Visto o informe conxunto de Secretaría e Intervención de 12/06/2009.
Considerando que concorren razóns de interese público que xustifican a modificación do
contrato, debido a necesidades novas e causas imprevistas que se poñen de manifesto na
proposición sobre alcance técnico e valoración económica dos traballos complementarios dos
de redacción do plan xeral anteriormente citada.
Considerando que existe consignación orzamentaria para facer fronte ao gasto que supón a
modificación con cargo á partida orzamentaria 432.64000, tal e como se desprende do
certificado de existencia de crédito de data 12/06/2009, incorporado ao expediente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos
do Sector Público, e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
Considerando que a modificación á que se refire o presente, tramitouse a instancia do
adxudicatario, resultando polo tanto innecesaria á audiencia previa ao mesmo.
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente da modificación (terceira) do contrato de asistencia técnica
para a redaccion do Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Teo.
Segundo.- Aprobar o gasto por importe de corenta e sete mil oitocentos setenta euros
(47.870,00 €), con cargo á partida 432.64000 do orzamento municipal vixente.
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O abonos dos honorarios producirase contra entrega da documentación, recibida de
conformidade, cos seguintes pagos parcais:
1ª FASE:
Á entrega do Informe para a cumprimentación da Orde de 11.02.09 – 80 %
2ª FASE:
Á entrega do documento refundido do PXOM para cumprimentar a Orde de 11/02/2009- 20 %
Terceiro.- Fixar a garantía definitiva do contrato modificado na cantidade de 1.914,80 €,
correspondente ao 4 % do importe da modificación, que terá que constituír o contratista no
prazo de 15 días hábiles a contar dende o seguinte ao da recepción do presente en calquera das
formas previstas no artigo 36 do TRLCAP, de acordo co previsto nos artigos 41 e 42 do citado
texto legal.
Cuarto.- Os traballos aos que se refire a presente deberán estar rematados no prazo de tres
meses a contar dende o seguinte ao da formalización da modificación en documento
administrativo de acordo co revisto no art. 54 do TRLCAP.
Quinto.- Notificar este acordo aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.
Teo, 12 de junio de 2009.
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o expediente da modificación (terceira) do contrato de asistencia técnica
para a redaccion do Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Teo.
Segundo.- Aprobar o gasto por importe de corenta e sete mil oitocentos setenta euros (47.870,00
€), con cargo á partida 432.64000 do orzamento municipal vixente.
O abonos dos honorarios producirase contra entrega da documentación, recibida de
conformidade, cos seguintes pagos parcais:
1ª FASE:
Á entrega do Informe para a cumprimentación da Orde de 11.02.09 – 80 %
2ª FASE:
Á entrega do documento refundido do PXOM para cumprimentar a Orde de 11/02/2009- 20 %
Terceiro.- Fixar a garantía definitiva do contrato modificado na cantidade de 1.914,80 €,
correspondente ao 4 % do importe da modificación, que terá que constituír o contratista no prazo
de 15 días hábiles a contar dende o seguinte ao da recepción do presente en calquera das formas
previstas no artigo 36 do TRLCAP, de acordo co previsto nos artigos 41 e 42 do citado texto
legal.
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Cuarto.- Os traballos aos que se refire a presente deberán estar rematados no prazo de tres meses
a contar dende o seguinte ao da formalización da modificación en documento administrativo de
acordo co revisto no art. 54 do TRLCAP.
Quinto.- Notificar este acordo aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.

4.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE “CAMPO DE FÚTBOL DE
CESPED SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO”.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
08/06/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación instruído, mediante procedemento negociado, para adxudicar
as obras de “CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO”, por
importe de 400.000,- €, obra financiada con cargo á 2ª fase do Plan Especial de herba artificial
nos campos de fútbol municipais 2007, da Deputación Provincial de A Coruña, aprobado por
acordo da Xunta de Goberno Local de 29/04/2009
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 14/05/09,
presentouse oferta as seguintes empresas:
1.- MARTINEZ MONTES E HIJOS,S.L. (rexistro de entrada nº 3.883)
2.- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. (rexistro de entrada nº 3.885)
3.- FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA, S.L. (rexistro de entrada nº 3.886)
4.- ALDASA CONSTRUCTORA. (rexistro de entrada nº 3.930)
5.- HVO CONSTRUCCIONES (rexistro de entrada nº 3.932)
6.- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. (rexistro de entrada nº 3.933)
7.- ALVAC, S.A. (rexistro de entrada nº 3.934)
8.- INDEZA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L. (rexistro de entrada nº 3.935)
9.- CALFENSA PROYECTOS, S.L. (rexistro de entrada nº 3.938)
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Considerando que foron admitidas á licitación todas as empresas por ter presentada a
documentación necesaria e contar coa clasificación esixida no Prego de cláusulas
administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que aplicados os criterios de valoración previstos no Prego de cláusulas
administrativas, conforme ó acordado pola Mesa de contratación na sesión de 01/06/09, obtense
o seguinte resultado:
EMPRESA

MARTINEZ MONTES E HIJOS
S.L

REDUCCIÓN

OFERTA

PUNTUACIÓN

DE PRAZOS

ECONÓMICA

TOTAL

10,00

5,00

15,000 puntos

10,00

3,528

13,528 puntos

3,755

8,7812 puntos

5,0262

4,551

9,5772 puntos

5,0262

1,793

6,8192 puntos

9,7091

3,627

13,3361 puntos

CONSTRUCCIONES PONCIANO
NIETO, S.

FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.
C. ALDASA SLU

5,0262

UTE HVO E
CONSTRUCCIONES E.C.
CASAS, S.L
UTE POLIGRAS IBÉRICA, S.A.
E COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS S.A
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ALVAC, S.A

8,5939

4,486

13,0799 puntos

1,0000

0,000

1,000 puntos

8,5939

2,290

10,8839 puntos

INDEZA EDIFICACIÓN Y OBRA
CIVIL,S.L

UTE CALFENSA PROYECTOS,
S.L. E ASOGAL
CONSTRUCCIÓNS, S.L

Considerando que, á vista do resultado obtido polas empresas licitadoras, a Mesa de
Contratación, na reunión celebrada o 4/6/09, formula proposta de adxudicación a favor da
empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
Considerando o disposto nos artigo 135 e 138 Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da LCSP en relación co Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED
SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO” á empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L., CIF
nº B-15025372, con estrica suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa
oferta, por importe de TRESCENTOS DOCE MIL EUROS (312.000,-€) IVE incluído,
(268.965,52 € mais 43.034,48 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 13.448,28 €, correspondente
ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, que terá que constituír o contratista no prazo
de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da adxudicación
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provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario
deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o art. 135.4 da LCSP.
Terceiro..- Nomear como director da obra ao arquitecto municipal, redactor do proxecto, D.
Ignacio Soto González, e como Coordinador de Seguridade e Saúde á empresa Prevención
Riesgos Laborales del Noroeste S.L.U. (PRENOR).
Cuarto.- Notificar o acordo de adxudicación provisional aos licitadores e publicalo no perfil do
contratante do Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 8 de xuño de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

En virtude do exposto a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía, acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED
SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO” á empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.,
CIF nº B-15025372, con estrica suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a
súa oferta, por importe de TRESCENTOS DOCE MIL EUROS (312.000,-€) IVE incluído,
(268.965,52 € mais 43.034,48 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 13.448,28 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, que terá que constituír o contratista no prazo de
15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da adxudicación provisional no
perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente
presentar a documentación á que se refire o art. 135.4 da LCSP.
Terceiro..- Nomear como director da obra ao arquitecto municipal, redactor do proxecto, D.
Ignacio Soto González, e como Coordinador de Seguridade e Saúde á empresa Prevención
Riesgos Laborales del Noroeste S.L.U. (PRENOR).
- 45 -

Cuarto.- Notificar o acordo de adxudicación provisional aos licitadores e publicalo no perfil do
contratante do Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.

5.- PROPOSTAS DA ALCALDÍA
5.1.

APROBACIÓN

DE

CONTAS

XUSTIFICATIVAS

DE

SUBVENCIÓNS

A

PADROADOS DE CEMITERIOS
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
12/06/2009, que se recolle a continuación:
“ PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto que mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 07/10/2008 polo que se conceden
as subvencións a Padroados de cemiterios e outras entidades sen fin de lucro promotoras de
cemiterios veciñais do Concello.
Visto que, aínda que fora do prazo de xustificación, a entidade Fundación Cementerio Parroquial
de San Xoán de Calo presentou a conta xustificativa correspondente:

Visto o informe de reparo nº 6/09 da Intervención municipal e a Resolución desta Alcaldía de
12/06/09, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO:
1.- Aprobar as contas xustificativas seguintes:
Beneficiario

Subvención a aboar

Fundación Cementerio parroq. S. Xoán de Calo
Parroquia Santa María de Vaamonde

3.970,00 €
4.500,00 €

2.- Notificar o presente ós interesados con sinalamento dos recursos procedentes, e dar traslado ó
departamento de Intervención para o seu coñecemento ós efectos oportunos”.
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En virtude do exposto a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía, acorda:
1.- Aprobar as contas xustificativas seguintes:
Beneficiario

Subvención a aboar

Fundación Cementerio parroq. S. Xoán de Calo
Parroquia Santa María de Vaamonde

3.970,00 €
4.500,00 €

2.- Notificar o presente ós interesados con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ó departamento de Intervención para o seu coñecemento ós efectos oportunos.

6.- ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto non se presenta ningún/ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria Xeral,
dou fe.
O Alcalde

A Secretaria xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 06 DE XULLO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:10 horas do día 06 de xullo de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias.
Secretaria Acctal: D.ª Pilar Sueiro Castro, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1. APROBACIÓN DE ACTAS DA SESIÓN ORDINARIA DE 18/05/2009, SESIÓN
EXTRAORDINARIA URXENTE DE 28/05/2009 E SESIÓN ORDINARIA DE 01/06/2009.
2. LICENZAS URBANÍSTICAS
3. CONTRATACIÓN
3.1. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE “AXEITAMENTO DO VIAL
AMENEIRO-TEXEXE-CALO” (POS 2009)
3.2. ADXUDICACIÓN PROVISONAL DA OBRA DE “ ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN LAMAS-GULDRÍS-MONTES” (POS 2009)
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3.3. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DO “CAMPO DE FÚTBOL DE
CESPED SINTÉTICO DE CACHEIRAS”
4. APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS
5. DEVOLUCIÓN DE AVAIS
6. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
7- ROGOS E PREGUNTAS
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1. APROBACIÓN DE ACTAS DA SESIÓN ORDINARIA DE 18/05/2009, SESIÓN
EXTRAORDINARIA URXENTE DE 28/05/2009 E SESIÓN ORDINARIA DE 01/06/2009.

Acta da sesión ordinaria do día 18 de maio de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 18/05/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.
Acta da sesión extraordinaria urxente de 28 de maio de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria urxente celebrada con data de 28/05/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.
Acta da sesión ordinaria do día 01 de xuño de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 01/06/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.
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2. LICENZAS URBANÍSTICAS
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº
257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación de licenzas.
As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais
pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

2.1. A D. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ LEAL, licenza para reforma e ampliación dunha
vivenda unifamiliar situada en Carballal, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Carlos Mosquera del Palacio.
Expediente núm: 169.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
19.06.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Carlos Mosquera del Palacio.
-Arquitecto técnico director: Oscar Pérez Botana.
-Edificabilidade: Edificación existente.
-Altura máxima: B+1, 7,00 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: Edificación existente. Recuamento á aliñación:
Edificación existente. Recuamento a lindeiros: Edificación existente. Pendente máxima de
cuberta: 41%. Altura do cumio: 1,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 28.336,80 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 566,74 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 686,74 euros.

2.2. A D. SANTIAGO PÉREZ-SCHOFIELD LORENZO, licenza para a construción dun porche
anexo a unha vivenda unifamiliar situada en Casaldomiro, parroquia de Recesende, segundo
proxecto redactado pola arquitecta Mercedes Rosón Varela.
Expediente núm: 170.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
11.05.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
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-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 50,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 230,00 euros.
2.3. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, licenza para construción dun galpón de 25 m2, en
Pontevea, finca nº 744, parroquia de Reis.
Expediente núm: 171.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo mínimo de 5
m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Superficie máxima 25 m2.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para harmonizar
coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor
medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.

2.4. A D. DIEGO CARRO MOSQUERA, licenza para construción de un cerre de 245 ml., con base
de pedra, postes e reixa (35 ml.) polo fronte da finca e con bloques, postes e alambre (210 ml)
entre lindeiros, na finca nº 1060 de Mosteiro, parroquia de Lampai.
Expediente núm: 172.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Darase cumprimento das condicións da autorización previa da Consellería de Cultura Patrimonio.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 152,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 212,44 €.

2.5. A Dª. MONSERRAT POUS ISERN, licenza para construción de un cerre de 170 ml., con tubo
metálico con malla de 2,00 metros de alto, na finca nº 1222 B de Pedrouso, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 173.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase 5 metros ao eixe da pista, situando a súa base na mesma cota que o pavimento
da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 105,77 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 165,77 €.

2.6. A Dª. Mª BELÉN CAJARAVILLE SEIJO, licenza para construción de un cerre de 95 ml. con
bloques, postes e alambre, na finca nº 676-a de Pazos, parroquia de Reis.
Expediente núm: 174.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase 5 metros ao eixe da pista, situando a súa base na mesma cota que o pavimento
da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,11 €.

2.7. A Dª. MANUELA PIEDRA VÁZQUEZ, licenza para construción de un cerre de 92 ml., do
fronte da finca pola cara norte, con postes de cemento e alambre, na finca nº 1 de Ramallosa,
parroquia de Lucí.
Expediente núm: 175.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre estará formado por postes e alambre e situarase á distancia mínima de 4 metros dende o
eixe do camiño.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas sen edificación.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 57,24 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 117,24 €.

2.8. A Dª. Mª ELENA SEOANE ORJALES, licenza para obras de retellado do cuberto por danos do
temporal de 50 m2, na finca nº 1137 de Pedrouso, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 176.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
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edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais e as pendentes da cuberta.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 euros.
2.9. A Dª. CARMEN BALEATO PENA, licenza para obras de retellado do cuberto de 60 m2, na
finca nº 95 de Samar, parroquia de Reis.
Expediente núm: 177.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais e as pendentes da cuberta.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 euros.

2.10. A Dª. DOLORES SUÁREZ PIÑEIRO, licenza para obras de acondicionamento da vivenda,
segundo presuposto, que afecta a retellado 160 m2, picado e cintado de fachadas, demolición
local anexo, sustitución de ventás, etc, en Eio dos Ferreiros, parroquia de Oza.
Expediente núm: 178.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. As obras serán as mínimas de mantemento e conservación do uso preexistente en base
ao artigo 103 da Lei 9/2002 para edificacións fora de ordenación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.294,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 1.354,20 euros.
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2.11. A D. XOAN COSTOYA SECO, licenza para obras de acondicionamento de baños, pintura e
ventás na vivenda nº 11 de Vilar, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 179.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras serán menores non afectando á
estructura, instalacións, uso, deseño exterior, condicións de habitabilidade e seguridade.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais e as pendentes da cuberta.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 266,60 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 326,60 euros.

2.12. A D. ÁNGEL GONZÁLEZ BLANCO, licenza para obras menores interiores de cambio de
bañera por plato de ducha e alicatado da zona, na vivenda 2º D da rúa Loureiro U-5-B, Os Tilos.
Expediente núm: 180.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura e instalacións da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10,27 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,27 euros.

2.13. A D. MANUEL ERNESTO CORBELLE CALVIÑO, licenza para obras de pintura exterior de
fachada de 140 m2, na finca nº 367 de Vilariño.
Expediente núm: 181.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura e instalacións da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os
materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,45 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,45 euros.

2.14. A D. JOSÉ RAMÓN LATA ANDRADE, licenza para obras de construción dunha rampa de
acceso de 4 metros de ancho na esquina da finca nº 1078 de Socastro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 182.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-A canalización situarase seguindo o retranqueo do cerre, formando chaflan na esquina da finca e
a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista.
-O diámetro mínimo da tubaxe será de 40 centímetros de diámetro.
-O acceso afirmarase en perfectas condicións co mesmo material da pista pública.
-O pavimento sobre o tubo situarase na mesma cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 61,00 euros.

2.15. A D. MARCELINO FERNÁNDEZ DÍEZ, licenza para obras de canalización atravesando a
pista municipal para acometida de servizos municipais, para dúas vivendas en construción
correspondentes as licenzas 95/04 e 96/04 en Cabovila, parroquia de Calo.
Expediente núm: 183.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona, instalando a tubería a unha profundidade mínima de 80
centímetros para evitar roturas por parte das maquinas de obras públicas. Existe aval por imposte
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de 200 €., ingresado na conta do Concello do Banco Gallego de A Ramallosa, para responder dos
posibles danos en bens públicos.
-Dará cumprimento das condicións técnicas da compañía adxudicataria Aquagest.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,00 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.17.-Escrito presentado por Dª. CARMEN CASTRO JAMARGO, de data 15.01.2009, con rexistro
de entrada no Concello núm. 275, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 22.06.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. CARMEN CASTRO JAMARGO, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-291-20/09), para unha vivenda unifamiliar en A Igrexa,

“Freiria”, finca nº 371-3-Parcela 1, parroquia de Reis, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 300/05, de data 4.10.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

2.18.-Escrito presentado por D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, de data 4.11.2008, con rexistro
de entrada no Concello núm. 10548, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 22.06.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-281-21/09), para unha vivenda unifamiliar en A Igrexa,

“Freiria”, finca nº 371-3-Parcela 2, parroquia de Reis, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 301/05, de data 4.10.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

2.19.-Escrito presentado por D. MANUEL NIÑEROLA CORNADO, en nome e representación de
RESIDENCIAL VALLE DE RAMALLOSA S.L., de data 13.12.2007, con rexistro de entrada no

Concello núm. 9678, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do arquitecto municipal de data 3.07.2009, o informe de Secretaría de data
3.07.2009 e demais documentos obrantes no expediente.
Considerando que obran no expediente certificados de Seguros de Caución, por valor de
322.493,00 € e 147.489,09 € para garantir a finalización da execución das obras da urbanización.
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. MANUEL NIÑEROLA CORNADO, en nome e
representación de RESIDENCIAL VALLE DE RAMALLOSA S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN (expte O-94-22/09), para corenta e oito vivendas en edificación colectiva, no SAU-

3, en A Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo obras executadas en base á licenza municipal
núm. 57/06, de data 11.05.2006.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 1.698,00 €.

3. CONTRATACIÓN
3.1. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE “AXEITAMENTO DO VIAL
AMENEIRO-TEXEXE-CALO” (POS 2009)
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
03/07/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación mediante procedemento aberto, con multiplicidade de
criterios de valoración, instruído como consecuencia da Providencia da Alcaldía de 22/04/09,
para adxudicar as obras de “ADECUACIÓN DE VIAL AMENEIRO-TEXEXE-CALO” por
importe de DOUS CENTOS DEZASEIS MIL DOUS CENTOS DEZASEIS EUROS CON
NOVENTA E SETE CÉNTIMOS DE EURO (216.216,97 €), IVE engadido, incluída no
POS/2009.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 10/06/09,
presentaron oferta as seguintes empresas:
1.-ROYMER OBRA CIVIL, S.L. (rexistro de entrada nº 4.842)
2.-CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. (rexistro de entrada nº 4.959)
3.-MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L., (rexistro de entrada nº 4.964)
4.-TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. , (rexistro de entrada nº 4.970)
5.-HORDESCON, S.L., (rexistro de entrada nº 5.052)
6.-GEOPROMOCIONES GALICIA, S.L., (rexistro de entrada nº 5.054)
7.-C. ALDASA,S.L.U., (rexistro de entrada nº 5.055)
8.-CANARGA S.L. CONSTRUCCIONES . (rexistro de entrada nº 5.058)
9.-PROYECTA ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION, .
(rexistro de entrada nº 35.104)
Considerando que foron admitidas á licitación todas as empresas por ter presentada a
documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
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Considerando que ás empresas CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L., e MARTINEZ
MONTES E HIJOS S.L., solicítaselles que acrediten documentalmente a xustificación dos prezos
ofertados, por considerar que fan ofertas desproporcionadas.
Considerando que a empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L, xustifica os prezos ofertados e
a empresa CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L. non xustifica a baixa
desproporcionada ., polo que a Mesa de contratación considera excluída.
Considerando que, aplicados os criterios de valoración previstos no Prego de cláusulas
administrativas particulares, e sumada á puntuación obtida polas empresas licitadoras nas
“Referencias técnicas” e nas “Ofertas económicas” a puntuación total das empresas é a
seguinte:
TABLA RESUMEN DAS PUNTUACIONS OBTIDAS
EMPRESA

PUNTOS

PUNTOS
SOBRE B

PUNTOS
SOBRE C

PROYECTA, ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA
CONSTRUCCIÓN S.L

39

25,027

64,027 puntos

CANARGA, S.L. CONSTRUCCIONES

42

18,882

60,882 puntos

ALDASA CONSTRUCTORA

39

7,786

46,786 puntos

HORDESCON, S.L.

36

5,388

41,388 puntos

ROYMER OBRA CIVIL S.L.

28

7,786

35,786 puntos

MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.

39

40,00

79,000 puntos

GEOPROMOCIONES GALICIA, S.L.

23

25,467

48,467 puntos

TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.

26

23,562

49,562 puntos

TOTALES

Considerando que a Mesa de Contratación, na reunión celebrada o 30/6/09, formula proposta
de adxudicación a favor da empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L., por ser a empresa
que obtén a maior puntuación.
Considerando o disposto nos artigo 135 e 138 Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da LCSP en relación co Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
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Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DE VIAL AMENEIROTEXEXE-CALO” á empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L., CIF nº B-15025372, con
estrica suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe
de CENTO CINCUENTA E UN MIL TRESCENTOS CINCUENTA E UN EUROS
(151.351,00 €) IVE incluído (130.475,00 € mais 20.876,00 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 6.523,75 €, correspondente
ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, que terá que constituír o contratista no prazo
de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da adxudicación
provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario
deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o art. 135.4 da LCSP.
Terceiro..- Nomear como director da obra ao arquitecto municipal, D. Ignacio Soto González, e
como Coordinador de Seguridade e Saúde á empresa Prevención Riesgos Laborales del
Noroeste S.L.U. (PRENOR).
Cuarto.- Notificar o acordo de adxudicación provisional aos licitadores e publicalo no perfil do
contratante do Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 3 de xullo de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DE VIAL AMENEIROTEXEXE-CALO” á empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L., CIF nº B-15025372, con
estrica suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de
CENTO CINCUENTA E UN MIL TRESCENTOS CINCUENTA E UN EUROS
(151.351,00 €) IVE incluído (130.475,00 € mais 20.876,00 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 6.523,75 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, que terá que constituír o contratista no prazo de
15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da adxudicación provisional no
perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente
presentar a documentación á que se refire o art. 135.4 da LCSP.
Terceiro..- Nomear como director da obra ao arquitecto municipal, D. Ignacio Soto González, e
como Coordinador de Seguridade e Saúde á empresa Prevención Riesgos Laborales del Noroeste
S.L.U. (PRENOR).
Cuarto.- Notificar o acordo de adxudicación provisional aos licitadores e publicalo no perfil do
contratante do Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.
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3.2. ADXUDICACIÓN PROVISONAL DA OBRA DE “ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN LAMAS-GULDRÍS-MONTES” (POS 2009).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
03/07/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación mediante procedemento aberto, con multiplicidade de
criterios de valoración, instruído como consecuencia da Providencia da Alcaldía de 22/04/09,
para adxudicar as obras de ““ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN LAMAS,
GULDRIS E MONTES”, por importe de DOUS CENTOS VINTEUN MIL CATROCENTOS
TRINTA E CATRO EUROS CON SETE CÉNTIMOS DE EURO (221.434,07), IVE engadido,
incluída no POS/2009.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 10/06/09,
presentouse oferta as seguintes empresas:
1.-CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL, S. L. (rexistro de entrada nº 4.824)
2.-ROYMER OBRA CIVIL, S.L. (rexistro de entrada nº 4.843)
3.-CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L. (rexistro de entrada nº 4.857)
4.-CONSTRUCCIONES CONMER MASIDE, S.L. (rexistro de entrada nº 4.863)
5.-C.P.M. (rexistro de entrada nº 4.944)
6.-EXOGA, S.L. (rexistro de entrada nº 4.946)
7.-CONSTRUCCIONES TARRIO-EADES, S.L. (rexistro de entrada nº 4.948)
8.-CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. (rexistro de entrada nº 4.960)
9.-AQUAGEST, (rexistro de entrada nº 4.961)
10.-MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L., (rexistro de entrada nº 4.963)
11.-CONSTRUCCIONES SANGIAO, S.A. (rexistro de entrada nº 4.968)
12.-TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L., (rexistro de entrada nº 4.969)
13.-EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. , (rexistro de entrada nº 4.978)
14.-EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L., (rexistro de entrada nº 4.979)
15.-EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.- EXCAVACIONES
MIDÓN, S.L., (rexistro de entrada nº 4.990)
16.-CONSTRUCCIONES FCO. GOMEZ Y CIA, S.L., (rexistro de entrada nº 4.996)
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17.-FERORSA PROYECTOS Y OBRAS, S.L. , (rexistro de entrada nº 5.051)
18.- C. ALDASA,S.L.U., (rexistro de entrada nº 5.056)
19.-HORDESCON, S.L., (rexistro de entrada nº 5.053)
20.-CANARGA S.L. CONSTRUCCIONES . (rexistro de entrada nº 5.057)
Considerando que foron admitidas á licitación todas as empresas por ter presentada a
documentación necesaria e contar coa clasificación esixida no Prego de cláusulas
administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que, aplicados os criterios de valoración previstos no Prego de cláusulas
administrativas particulares, o resultado obtido polas empresas licitadoras é o seguinte:

ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E MONTES
PUNTOS

PUNTOS

TOTAL

SOBRE “B”

SOBRE “C”

PUNTOS

CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL, S. L.

31

14,408

45,408 puntos

ROYMER OBRA CIVIL S.L.

28

28,362

56,362 puntos

CONSTRUCCIONES ONIAL S.L.

38

21,114

59,114 puntos

CONMER MASIDE S.L.

41

28,297

69,297 puntos

CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS
MILLADOIRO S.L.

23

27,892

50,892 puntos

EXOGA EXCAVACIONES Y OBRAS P. GALICIA
S.L.

40

22,458

62,458 puntos

CONSTRUCCIONES TARRIO S.L. e AEDES
OBRAS Y CONTRATAS S.L.

30

36,051

66,051 puntos

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.

40

38,539

78,539 puntos

AQUAGEST, S.A.

37

14,921

51,921 puntos

MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.

39

33,423

72,423 puntos

EMPRESA

- 24 -

CONSTRUCCIONES SANGIAO, S.A.

20

31,838

51,838 puntos

TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.

26

22,876

48,876 puntos

EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.

37

40,000

77,000 puntos

EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L.

30

13,726

43,726 puntos

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y
CONSTRUCCIONES, S.A e EXCAVACIONES
MIDÓN, S.L.

36

32,826

68,826 puntos

CONSTRUCCIONES FRANCISCO GOMEZ E
CIA, S.L.

40

33,409

73,409 puntos

FERORSA PROYECTOS Y OBRAS, S.L.

40

36,060

76,060 puntos

ALDASA CONSTRUCTORA

39

14,874

53,874 puntos

HORDESCON, S.L.

36

25,746

61,746 puntos

CANARGA, S.L. CONSTRUCCIONES

41

21,114

62,114 puntos

Considerando que, á vista do resultado obtido polas empresas licitadoras, a Mesa de
Contratación, na reunión celebrada o 01/07/09, acorda propoñer ao órgano de contratación a
adxudicación do contrato á empresa CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.
Considerando o disposto nos artigo 135 e 138 Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da LCSP en relación co Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “Saneamento e abastecemento en Lamas,
Guldrís e Montes” á empresa CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L., CIF nº B15293145, polo prezo de CENTO SETENTA E UN MIL OITOCENTOS NOVENTA EUROS
CON CORENTA E CINCO CÉNTIMOS (161.890,45 €), IVE incluído (139.560,73 € mais
22.329,72 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 6.978,04 €, correspondente
ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, que terá que constituír o contratista no prazo
de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da adxudicación
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provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario
deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o art. 135.4 da LCSP.
Terceiro..- Nomear como director da obra ao arquitecto municipal, D. Ignacio Soto González, e
como Coordinador de Seguridade e Saúde á empresa Prevención Riesgos Laborales del
Noroeste S.L.U. (PRENOR).
Cuarto.- Notificar o acordo de adxudicación provisional aos licitadores e publicalo no perfil do
contratante do Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 3 de xullo de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “Saneamento e abastecemento en Lamas,
Guldrís e Montes” á empresa CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L., CIF nº B15293145, polo prezo de CENTO SETENTA E UN MIL OITOCENTOS NOVENTA
EUROS CON CORENTA E CINCO CÉNTIMOS (161.890,45 €), IVE incluído (139.560,73
€ mais 22.329,72 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 6.978,04 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, que terá que constituír o contratista no prazo de
15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da adxudicación provisional no
perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente
presentar a documentación á que se refire o art. 135.4 da LCSP.
Terceiro..- Nomear como director da obra ao arquitecto municipal, D. Ignacio Soto González, e
como Coordinador de Seguridade e Saúde á empresa Prevención Riesgos Laborales del Noroeste
S.L.U. (PRENOR).
Cuarto.- Notificar o acordo de adxudicación provisional aos licitadores e publicalo no perfil do
contratante do Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.

3.3. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DO “CAMPO DE FÚTBOL DE
CESPED SINTÉTICO DE CACHEIRAS”.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
03/07/2009, que se recolle a continuación:
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da Xunta
de Goberno Local de data 15 de xuño de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO” á empresa
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L., CIF nº B-15025372, con estrica suxeición ao prego de
cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de TRESCENTOS DOCE
MUL EUROS (312.000,-€) IVE incluído, (268.965,52 € mais 43.034,48 € de IVE).
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 17/06/09, tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que durante o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da
publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á empresa
adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “CAMPO DE FÚTBOL
DE CESPED SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO” á empresa MARTINEZ MONTES E
HIJOS S.L., CIF nº B-15025372, con estrica suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e a súa oferta, por importe de TRESCENTOS DOCE MUL EUROS (312.000,-€)
IVE incluído, (268.965,52 € mais 43.034,48 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da
Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 15 de xuño de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Devolver as garantías provisionais as empresas licitadoras, de acordo co establecido
no apartado 4 do artigo 91 da LCSP.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Quintoo.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 3 de xullo de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “CAMPO DE FÚTBOL
DE CESPED SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO” á empresa MARTINEZ MONTES E
HIJOS S.L., CIF nº B-15025372, con estrica suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e a súa oferta, por importe de TRESCENTOS DOCE MUL EUROS (312.000,-€)
IVE incluído, (268.965,52 € mais 43.034,48 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da
Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 15 de xuño de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Devolver as garantías provisionais as empresas licitadoras, de acordo co establecido
no apartado 4 do artigo 91 da LCSP.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Quintoo.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

4. APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS.
4.1.- CERTIFICACIÓN DA OBRA DE “ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DE
POZAS A CENTRO MÉDICO (CACHEIRAS)” (POS 2007).
Vista a certificación nº terceira e última da obra de “ABASTECEMENTO E SANEAMENTO
DE POZAS A CENTRO MÉDICO (CACHEIRAS)” do POS 2007, asinada pola empresa
contratista, EXCAVACIONES OVIDIO S.L., e polo director facultativo da obra, D. IGNACIO
SOTO GONZÁLEZ, de data 05/06/2009, acompañada da factura correspondente polo mesmo
importe, que ascende a 5.025,29 €.
Visto o informe do Interventor Municipal de data 03/07/2009, fiscalizando de conformidade a
certificación citada.
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda e no artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de Contratos do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros,
acorda:
Primeiro.-Aprobar e ordear o pagamento da certificación nº terceira e última da obra referida,
así como da factura anexa correspondente, polo importe de a 5.025,29 €.
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Segundo.- Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería municipais para o seu
coñecemento e efectos oportunos.
4.2.- CERTIFICACIÓN DA OBRA DE “AXEITAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE
CASTRO NA URBANIZACIÓN PARQUE MONTOUTO” (POS 2008).
Vista a certificación nº segunda e final da obra de “AXEITAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE
CASTRO NA URBANIZACIÓN PARQUE MONTOUTO” do POS 2008, asinada pola
empresa contratista, OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L., e polo director
facultativo da obra, D. IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, de data 27/02/2009, acompañada da
factura correspondente polo mesmo importe, que ascende a 74.281,48 €.
Visto o informe da Interventor Municipal de data 30/06/2009, fiscalizando de conformidade a
certificación citada.
Visto que mediante Resolución da Alcaldía de 05/05/2009 aprobouse o expediente de
incorporación de remanentes de crédito nº 02/09, no que, entre outros, incorporouse o remanente
de crédito na partida 511.61100 para a execución deste contrato de obra.
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda e no artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de Contratos do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros,
acorda:
Primeiro.-Aprobar e ordear o pagamento da certificación nº segunda e final da obra referida, así
como da factura anexa correspondente, polo importe de a 74.281,48 €.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería municipais para o seu
coñecemento e efectos oportunos.
5. DEVOLUCIÓN DE AVAIS
Entrados neste punto non se presenta ningún.

6. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto non se presenta ningunha.

7. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste puntos non se formula ningún/ningunha.
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria Acctal
dou fe.
O Alcalde

A Secretaria Acctal.

Martiño Noriega Sánchez

Pilar Sueiro Castro
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 20 DE XULLO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), as 14:10 horas do día 20 de xullo de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias.
Secretaria Acctal: D.ª Pilar Sueiro Castro, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1. APROBACIÓN DE ACTAS DAS SESIÓNS DE 15/06/2009 E 06/07/2009
2. LICENZAS URBANÍSTICAS
3. LICENZAS DE APERTURA
4. APROBACIÓN DA XUSTIFICACIÓN PARCIAL DE SUBVENCIÓN A ASPAMITE
PARA TRANSPORTE DE USUARIOS 2009
5. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
6. ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
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1. APROBACIÓN DE ACTAS DAS SESIÓNS DE 15/06/2009 E 06/07/2009

Acta da sesión ordinaria do día 15 de xuño de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 15/06/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.
Acta da sesión ordinaria urxente de 06 de xullo de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 06/07/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.

2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

2.1. A D. JUAN PORTO RODRÍGUEZ, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en
Catro Camiños, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo
Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 184.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
30.01.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº

227 do 20 de novembro de 1992.

Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada polos
técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Arturo Rodríguez Vilanova.
-Arquitecto técnico director: Jesús Manuel Esturao Pena.
-Edificabilidade: 0,248 m2/m2.
-Altura máxima: B+BC, 5,30 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 19,60% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 35,88
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 57,74%. Altura do
cumio: 3,44 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
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-Presuposto: 134.785,00 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.695,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 225,06 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 3.040,76 euros.

2.2. A D. ANTONIO VARELA QUINTÁS, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en
Penelas, finca nº 1156, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto Jesús
E. Villar Quintás.
Expediente núm: 185.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 8.06.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-As conexións aos servizos de auga, alcantarillado e enerxía eléctrica ateranse as condicións
establecidas polas empresas concesionarias e suministradoras.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
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CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº

227 do 20 de novembro de 1992.

Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada polos
técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Jesús E. Villar Quintás.
-Arquitecto técnico director: Luis Villar Folla-Cisneros.
-Edificabilidade: 0,20 m2/m2.
-Altura máxima: B+1, 7,00 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 14,90% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 8,60
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 15,00%. Altura do
cumio: 1,35 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 142.872,18 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.857,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 194,78 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 3.172,22 euros.

2.3. A Dª. MARÍA LAGO PÉREZ, licenza para rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en
Cepeda, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez
Vilanova.
Expediente núm: 186.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 22.10.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
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-As conexións aos servizos de auga, alcantarillado e enerxía eléctrica ateranse as condicións
establecidas polas empresas concesionarias e suministradoras.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº

227 do 20 de novembro de 1992.

Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada polos
técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Arturo Rodríguez Vilanova.
-Arquitecto técnico director: José Antonio Cerviño Pernas.
-Edificabilidade: 0,23 m2/m2.
-Altura máxima: B+A, 3,95 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 14,90% (p. Neta). Recuamento á aliñación:
Existente. Recuamento a lindeiros: Existente. Pendente máxima de cuberta: 70,00%. Altura do
cumio: 2,20 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 56.362,00 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.127,24 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.307,24 euros.

2.4. A Dª. MARGARITA FERREIRA CASTIÑEIRAS, licenza para construción dun local para a
actividade de perruquería en Aido, parcela nº 244 “Agro dos Calvos”, parroquia de Luou,
segundo proxecto redactado polo arquitecto Ramón Vieites Castiñeiras.
Expediente núm: 187.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 27.03.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-As conexións aos servizos de auga, alcantarillado e enerxía eléctrica ateranse as condicións
establecidas polas empresas concesionarias e suministradoras.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº

227 do 20 de novembro de 1992.

Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada polos
técnicos directores de obra.
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Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: COMERCIAL
-Arquitecto director das obras: Ramón Vieites Castiñeiras.
-Arquitecto técnico director: Juan Carlos Rodríguez García.
-Edificabilidade: 0,09 m2/m2.
-Altura máxima: B, 4,02 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 12,80% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 10 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 3,00%. Altura do
cumio: 0,92 m. Aproveitamento baixo cuberta: NON.
-Presuposto: 27.384,00 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 547,68 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 727,68 euros.

2.5. A D. FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ BOTANA, licenza para construción dun galpón de 25
m2, en Mouromorto, fincas nº 913 e 914, parroquia de Calo.
Expediente núm: 188.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo mínimo de 5
m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Superficie máxima 25 m2.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para harmonizar
coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
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produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor
medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.

2.6. A D. JAVIER MELLA CALVO, licenza para construción de un cerre de 220 ml., con bloques,
postes e alambre, na finca nº 437 de Raris.
Expediente núm: 189.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre retranquearase 5 metros ao eixe da pista, situando a súa base na mesma cota que o
pavimento da pista e facendo chafrán no cruce dos viais.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
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-Dará cumprimento entre lindeiros das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42,1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 136,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 196,88 €.

2.7. A D. MANUEL ZUMALAVE CASAL, licenza para construción de un cerre de 118 ml., con
postes e tela metálica, na finca nº 228 de Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 190.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre retranquearase 5 metros ao eixe da pista, situando a súa base na mesma cota que o
pavimento da pista e facendo chafrán no cruce dos viais.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento entre lindeiros das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42,1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 73,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 133,42 €.

2.8. A D. RAMÓN VIQUEIRA SALGADO, licenza para construción de un cerre de 60 ml., con
bloques, postes e alambre, nas fincas nº 1981 e 1983 de Fixó, parroquia de Calo.
Expediente núm: 191.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 6 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 €.

2.9. A Dª. JOSEFINA RODRÍGUEZ MATEU, licenza para construción de un cerre de 37 ml., con
bloques, postes e alambre, na finca nº 426 de Luou.
Expediente núm: 192.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.

- 12 -

-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 23,02 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 83,02 €.

2.10. A D. JULIO MANUEL ROMERO GONZÁLEZ, licenza para substitución da alambrada do
cerre por bloques e formigón, no lindeiro de 30 ml., na finca sinalada no plano de situación en
Castres, parroquia de Oza.
Expediente núm: 193.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas con edificación, sen que a base opaca supere 1,50 metros e os bloques sexan
revestidos e pintados.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 €.

2.11. A D. VICENTE MOURELLE ABELLEIRA, licenza para obras de reparación de cuberta da
vivenda familiar situada en Mazas, nº 9, parroquia de Calo, segundo proxecto presentado
redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 194.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase ao proxecto técnico presentado, visado no colexio correspondente o 25.05.2009,
dando cumprimento das ordenanzas de núcleo rural tradicional NT-G2 e da Lei 9/2002 vixente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 161,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 221,06 euros.
2.12. A D. RAFAEL GARCÍA FOLGAR, licenza para obras de retellado da vivenda de 70 m2 en
Parque Montouto, Rúa Rosalia de Castro, nº 5, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 195.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 euros.
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2.13. A D. JULIO CÉSAR RETIS VÁZQUEZ, licenza para obras de retellado da vivenda de 70 m2
en Parque Montouto, Rúa Rosalia de Castro, nº 3, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 196.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 euros.

2.14. A D. MANUEL RIVADULLA MOSQUERA, licenza para obras de retellado da vivenda de
100 m2 en Casaldomiro, nº 5, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 197.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais e as pendentes da cuberta.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
2.15. A D. JOSÉ LUIS BUITRAGO, licenza para obras de retellado da vivenda de 180 m2 en
Folgueiras, parroquia de Calo.
Expediente núm: 198.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que indica o
artigo 103 da Lei 9/2002 e 15/2004.
-Darase cumprimento dos artigos 9 e 44.3 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
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- As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 112,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 172,00 euros.

2.16. A D. TEODORO FERNÁNDEZ PICALLO, licenza para obras de retellado do cuberto de 50
m2, na finca nº 1756 en Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 199.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais e as pendentes da cuberta.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 euros.

2.17. A D. JOSÉ AURELIO SALGUEIRO SEIJO, licenza para obras de retellado do cuberto de 25
m2 sito na finca nº 300 en Fontenlo, parroquia de Teo.
Expediente núm: 200.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais e as pendentes da cuberta.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 15,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 75,56 euros.

2.18. A Dª. HERMINIA GÓMEZ SUÁREZ, licenza para pechar por diante un cuberto (obra menor)
de 6x3 m. en Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 201.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-As obras serán menores e non afectarán á estructura da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais e as pendentes da cuberta.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,00 euros.

2.19. A Dª. BELÉN ZAMAR CARBIA, licenza para acondicionamento de baño e outras obras
interiores na vivenda en Pontevea, nº 3, 3º E, parroquia de Reis.
Expediente núm: 202.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,00 euros.

2.20. A D. FERNANDO GARCÍA NOVO, en representación de FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN, licenza para obras de montaxe e desmontaxe de dúas grúas de caracter

provisional e con fins educativos, na finca sinalada na solicitude en A Póboa.
Expediente núm: 203.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A instalación contará con tódalas autorizacións previas da Consellería de Economía e Industria
e das normativas sectoriais aplicables.
-Terá carácter provisional e será para fins educativos.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.

- 24 -

-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,00 euros.

2.21. A D. JOSÉ MANUEL CAJARAVILLE VARELA, en representación de MADERAS
CAJARAVILLE S.L., licenza para obras de instalación dunha caldeira para combustión de

biomasa en Pontevea, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo enxeñeiro técnico
industrial Fidel Gude Sampedro.
Expediente núm: 204.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial con data 13.03.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-A conexión aos servizos de auga, alcantarillado e enerxía eléctrica atenderá ás condicións
establecidas polas empresas concesionarias e suministradoras
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

2.22. A D. LUIS RODRÍGUEZ, en representación de GAS NATURAL – GAS GALICIA SDG, S.A.,
licenza para obras de fresa e aglomerado de un cruce mal executado anteriormente, na rúa
Bidueiro, en Os Tilos.
Expediente núm: 205.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase en perfectas condicións, igualando a calidade do firme ao existente e sinalizando
debidamente as obras.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 14,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 74,00 euros.
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2.23. A GAS GALICIA SDG, S.A., licenza para obras de canalización do gas natural dende a
estrada AC-841 ata a Urbanización Braña dos Alféreces en Montouto.
Expediente núm: 206.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo coa memoria presentada respetando o tipo, características, e sección de
zanxa.
-Repoñerá tódolos servizos afectados así como o pavimento e beirarrúas.
-A separación da condución con outras instalacións será como mínimo de 0,20 m. en cruces e
0,40 m. en paralelo para a Media Presión A e de 0,10 m. en cruces e 0,20 en paralelo para a
Media Presión B e Baixa Presión.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-A garantía a efectos de aval por valor das obras de reposición dos béns municipais afectados,
estímase en 1.397,00 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 186,30 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 246,30 euros.

- 27 -

2.24. A GAS GALICIA SDG, S.A., licenza para obras de canalización do gas natural dende a
estrada AC-841 ata a Urbanización Teo 2000 en A Ramallosa.
Expediente núm: 207.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo coa memoria presentada respetando o tipo, características, e sección de
zanxa.
-Repoñerá tódolos servizos afectados así como o pavimento e beirarrúas.
-A separación da condución con outras instalacións será como mínimo de 0,20 m. en cruces e
0,40 m. en paralelo para a Media Presión A e de 0,10 m. en cruces e 0,20 en paralelo para a
Media Presión B e Baixa Presión.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-A garantía a efectos de aval por valor das obras de reposición dos béns municipais afectados,
estímase en 625,00 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 86,94 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 146,94 euros.

2.25. A GAS GALICIA SDG, S.A., licenza para obras de canalización do gas natural dende a
estrada AC-841 ata a Urbanización Boa Vila en A Ramallosa.
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Expediente núm: 208.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo coa memoria presentada respetando o tipo, características, e sección de
zanxa.
-Repoñerá tódolos servizos afectados así como o pavimento e beirarrúas.
-A separación da condución con outras instalacións será como mínimo de 0,20 m. en cruces e
0,40 m. en paralelo para a Media Presión A e de 0,10 m. en cruces e 0,20 en paralelo para a
Media Presión B e Baixa Presión.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-A garantía a efectos de aval por valor das obras de reposición dos béns municipais afectados,
estímase en 1008,00 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 134,51 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 194,51 euros.

2.26. A Dª. JOSEFINA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, licenza para división da finca nº 851 do plano
de concentración parcelaria da parroquia de Calo, situada en Folgueiras, segundo proxecto
asinado polo técnico Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 209.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado en data 12.05.2009, con rexistro de entrada nº
3842, facendo a segregación pola liña divisoria entre solo de núcleo rural e solo rústico.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.27.-Escrito presentado por D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en nome e representación de VIVIENDAS
TEO S.L., de data 14.04.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 2925, no que solicita

licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 7.07.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en
nome e representación de VIVIENDAS TEO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte

O-302-23/09), para unha vivenda unifamiliar en Lamas, finca 1300-2, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 309/04, de data 22.12.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
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2.28.-Escrito presentado por D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en nome e representación de VIVIENDAS
TEO S.L., de data 14.04.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 2926, no que solicita

licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 7.07.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en
nome e representación de VIVIENDAS TEO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte

O-303-24/09), para unha vivenda unifamiliar en Lamas, finca 1300-3, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 310/04, de data 22.12.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

2.29.-Escrito presentado por D. SANTIAGO MARTÍNEZ CARBALLAL, de data 7.07.2009, con
rexistro de entrada no Concello núm. 6131, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 17.07.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a SANTIAGO MARTÍNEZ
CARBALLAL, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-310-25/09), para unha vivenda

unifamiliar en Solláns, finca nº 2518, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 327/05, de data 24.10.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

3º) LICENZAS DE APERTURA
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL
3.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. JOSÉ MANUEL CAJARAVILLE VARELA, en
representación de MADERAS CAJARAVILLE S.L. CIF/NIF: B-15021991 (expte. 4/08), para
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licenza de apertura/instalación dunha caldeira para combustión de residuos de biomasa, a
emprazar en Pontevea, parroquia de Reis, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ MANUEL CAJARAVILLE VARELA, en representación de MADERAS
CAJARAVILLE S.L., a licenza provisional para instalación dunha caldeira para combustión de

residuos de biomasa, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos:
-.Realizaranse dous autocontrois anuais das emisións á atmósfera e solicitarase o libro rexistro de
instalación de combustión.
-.Entregaranse tódolos residuos producidos pola actividade a xestores específicos autorizados.
-. En calquera caso, as medidas correctoras ambientais quedarán sometidas a aquelas que se
poideran establecer, caso de que se sometera a actividade a un procedemento ou figura
preventiva de avaliación de rango superior.

Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva,
para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá
solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico
director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos
términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA-TOMA DE COÑECEMENTO
3.2.- Visto o escrito asinado por D. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS, en representación de
COMPOSTELA MOVIL S.A., de data 27.03.2009, con rexistro de entrada número 2389, no que

expón que se efectuou o cambio de denominación social de COMPOSTELA MOTOR S.A., con
expediente de apertura nº 18/04, concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de
16.12.2005, a COMPOSTELA MOVIL S.A., solicitando que se modifique a autorización de
licenza de apertura coa nova razón social; visto o informe do arquitecto municipal de data
10.07.2009 e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento do citado cambio de denominación social, pasando a nome
COMPOSTELA MOVIL S.A.
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2º) Ordear a devolución do expediente ó Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.

4. APROBACIÓN DA XUSTIFICACIÓN PARCIAL DE SUBVENCIÓN A ASPAMITE
PARA TRANSPORTE DE USUARIOS 2009
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
14/07/2009, que se recolle a continuación

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto que mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 16/02/2009 polo que se concede
unha subvención de 30.000,00 € a ASPAMITE para o transporte de usuarios ó Centro de
actvidades, e o Convenio regulador de data 02/03/2009 .
Vista a conta xustificativa presentada pola entidade beneficiaria correspondente ó segundo
trimestre de 2009, por importe de 8.522,55 €.
Visto o informe de fiscalización favorable da Intervención municipal,
Propónse a adopción do seguinte ACORDO:
1.- Aprobar as conta xustificativa seguinte:
Beneficiario

Subvención a aboar

Asoc. de pais de minusválidos "Sta Mª da Cabeza" de Teo

8.522,55 €

2.- Notificar o presente ós interesados con sinalamento dos recursos procedentes, e dar traslado
ó departamento de Intervención para o seu coñecemento ós efectos oportunos.
Teo, 14 de xullo de 2009.
O Alcalde acctal
Rafael C. Sisto Edreira”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar as conta xustificativa seguinte:
Beneficiario

Subvención a aboar

Asoc. de pais de minusválidos "Sta Mª da Cabeza" de Teo
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8.522,55 €

2.- Notificar o presente ós interesados con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ó departamento de Intervención para o seu coñecemento ós efectos oportunos.

5. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto non se presenta ningunha.

6. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto non se presenta ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e vinte e cinco minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria Acctal
dou fe.
O Alcalde

A Secretaria Acctal.

Martiño Noriega Sánchez

Pilar Sueiro Castro
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 03 DE AGOSTO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:10 horas do día 03 de agosto de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias
Secretaria: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1. LICENZAS URBANÍSTICAS
2. CONTRATACIÓN.
2.1.

ADXUDICACIÓN

DEFINITIVA

DA

OBRA

DE

“ABASTECEMENTO

E

SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E MONTES”, INCLUÍDA NO POS/2009.
2.2. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DE
AMENEIRO-TEXEXE-CALO”, INCLUÍDA NO POS/09
2.3. DEVOLUCIÓN DE AVAIS
2.4. CERTIFICACIÓNS DE OBRA
3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
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“ADECUACIÓN DE VIAL

4. ROGOS E PREGUNTAS
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1. LICENZAS URBANÍSTICAS
MENORES

107/2009 – JOSE BENITO CAO FERNÁNDEZ. REPARACIÓN DE TELLADO EN
MONTOUTO. REX. ENTRADA Nº 4785 (XGL 03/08/09)

108/2009 – JULIO GACIO TARRIO. RETELLADO DE VIVENDA EN FIXO. REX.
ENTRADA Nº 5212 (XGL 03/08/09)

109/2009 – Mª CONCEPCIÓN REY PAZOS. RETELLADO DE VIVENDA, ILLAMENTO,
PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA. PAZOS. REX. ENTRADA Nº 4636 (XGL
03/08/09)

110/2009 – ELENA SOTO ESTERAS . REPARACIÓN DE CUBERTA E PINTURA
EXTERIOR. PEDRA. REX. ENTRADA Nº 5925 (XGL 03/08/09)

111/2009 – IRENE DOMÍNGUEZ LOUREIRO. REFORMA DE CUBERTA,
CARPINTERÍA EXTERIOR E ARRANXO DE FACHADA. FORNELOS. REX. ENTRADA
Nº 6281 (XGL 03/08/09)

2. CONTRATACIÓN.
2.1.

ADXUDICACIÓN

DEFINITIVA

DA

OBRA

DE

“ABASTECEMENTO

E

SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E MONTES”, INCLUÍDA NO POS/2009.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
28/07/2009, que se recolle a continuación:
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da Xunta
de Goberno Local de data 6 de xullo de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E MONTES”, incluída no
POS/2009, á empresa CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L., CIF nº B-15293145,
polo prezo de CENTO SETENTA E UN MIL OITOCENTOS NOVENTA EUROS CON
CORENTA E CINCO CÉNTIMOS (161.890,45 €), IVE incluído (139.560,73 € mais 22.329,72
€ de IVE).
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 07/07/2009 tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que durante o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da
publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á empresa
adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E MONTES”, á empresa CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO, S.L., CIF nº B-15293145, con estrica suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e a súa oferta, por importe de CENTO SETENTA E UN MIL
OITOCENTOS NOVENTA EUROS CON CORENTA E CINCO CÉNTIMOS (161.890,45 €),
IVE incluído, (139.560,73 € mais 22.329,72 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da
Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 6 de xullo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 28 de xullo de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E MONTES”, á empresa CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO, S.L., CIF nº B-15293145, con estrica suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e a súa oferta, por importe de CENTO SETENTA E UN MIL
OITOCENTOS NOVENTA EUROS CON CORENTA E CINCO CÉNTIMOS (161.890,45
€), IVE incluído, (139.560,73 € mais 22.329,72 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da
Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 6 de xullo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

2.2. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DE

“ADECUACIÓN DE VIAL

AMENEIRO-TEXEXE-CALO”, INCLUÍDA NO POS/09
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
28/07/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da Xunta
de Goberno Local de data 6 de xullo de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“ADECUACIÓN DE VIAL AMENEIRO-TEXEXE-CALO”, incluída no POS/09, á empresa
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L., CIF nº B-15025372, con estrica suxeición ao prego de
cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de CENTO CINCUENTA E
UN MIL TRESCENTOS CINCUENTA E UN EUROS (151.351,00 €) IVE incluído
(130.475,00 € mais 20.876,00 € de IVE).
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 07/07/2009 tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que durante o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da
publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á empresa
adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
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Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ADECUACIÓN DE
VIAL AMENEIRO-TEXEXE-CALO” á empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L., CIF
nº B-15025372, con estrica suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa
oferta, por importe CENTO CINCUENTA E UN MIL TRESCENTOS CINCUENTA E UN
EUROS (151.351,00 €) IVE incluído (130.475,00 € mais 20.876,00 € de IVE), nas condicións
fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 6 de xullo de
2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 28 de xullo de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ADECUACIÓN DE
VIAL AMENEIRO-TEXEXE-CALO” á empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.,
CIF nº B-15025372, con estrica suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a
súa oferta, por importe CENTO CINCUENTA E UN MIL TRESCENTOS CINCUENTA E
UN EUROS (151.351,00 €) IVE incluído (130.475,00 € mais 20.876,00 € de IVE), nas
condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 6
de xullo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
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2.3. DEVOLUCIÓN DE AVAIS
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
31/07/2009, que se recolle a continuación:
“Vista a solicitude presentada por FERORSA Proyectos y Obras S.L., adxudicatrio da
obra "Abastecemento e saneamento en Texexe-Nucleo (calo), de devolución da garantía
definitiva constituída,
Visto que transcurriu o prazo de garantía establecido no Prego de cláusulas
administrativas que rexen o contrato, que era de 1 ano, e visto o informe do Director de obra, D.
Ignacio Soto González, favorable á devolución,
Visto o informe de fiscalización da Intervención municipal,
Visto que de acordo co art. 65.2 do Real Decreto 1098/2001 o órgano competente para
acordar a devolución da garantía definitiva é o órgano de contratación, sendo neste caso que o
órgano de contratación foi a Xunta de Goberno Local, e tendo en conta a Resolución 257/07 que
delega na Xunta de Goberno Local as competencias da Alcaldía en materia de devolución de
fianzas e avais,
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO:
1.- Devolver a garantía definitiva do contrato "Abastecemento e saneamento en TexexeNucleo (calo) constituida polo contratista FERORSA Proyectos y Obras S.L. mediante aval por
importe de 3.105,41.

Teo, 31 de xullo de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Devolver a garantía definitiva do contrato "Abastecemento e saneamento en TexexeNucleo (calo) constituida polo contratista FERORSA Proyectos y Obras S.L. mediante aval por
importe de 3.105,41
-6-

2.4. CERTIFICACIÓNS DE OBRA
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
31/07/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vista a certificación de obra número 2 e derradeira da obra "Abastecemento e saneamento de
auga potable en Mallos", asinada polo director facultativo de obra, D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez, e polo contratista Excavaciones Midón S.L. e de data 10/07/2009, e a factura
correspondente por un importe de 97.634,59 €,
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local como órgano de contratación a aprobación
das certificacións finais de obra, segundo o establecido na disposición adicional segunda e no
artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 22/07/2009
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 2 e derradeira correspondente á obra "Abastecemento e
saneamento de auga potable en Mallos" así como a factura número 2009211 de data
10/07/2009, por importe de 97.634,59 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos
Teo, 31 de xullo de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 2 e derradeira correspondente á obra "Abastecemento e
saneamento de auga potable en Mallos" así como a factura número 2009211 de data 10/07/2009,
por importe de 97.634,59 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos
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3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto non se presenta ningunha

4. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste puntos non se presente ningún/ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e vinte minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria,dou fe.
O Alcalde

A Secretaria

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 17 DE AGOSTO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:10 horas do día 17 de agosto de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D. Ángel Manuel Rey Martínez.

Non asisten, previa excusa:
D.ª Carmen Diéguez González
D. Andrés Fernández Martínez
D.ª Carme Hermida Gulías
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias.
Secretaria: D.ª Virginia Fraga Díaz., que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1. LICENZAS URBANÍSTICAS
2. LICENZAS APERTURA
3. DEVOLUCIÓN DE AVAL URBANÍSTICO
4. CONTRATACIÓN.
4.1. APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
LIMPEZA DOS EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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DO SERVIZO DE

4.2.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN OBRA. AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO
DA ESTRADA BALCAIDE QUINTÁNS (FEIL).
5. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
6. ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos tres membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

1.1. A D. JOSÉ RÍO COUSELO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en Vilar de
Calo, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto Antonio Sabucedo Costa.
Expediente núm: 215.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
16.06.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
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-A conexión aos servizos de auga, alcantarillado e enerxía eléctrica ateranse as condicións
establecidas polas empresas concesionarias e suministradoras.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de
novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra
asinada polos técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Antonio Sabucedo Costa.
-Arquitecto técnico director: Arturo Miguel Para García.
-Edificabilidade: 0,24 m2/m2.
-Altura máxima: B+1, 6,44 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 12,23% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 9 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 25,21%. Altura do
cumio: 1,88 m. Aproveitamento baixo cuberta: NON.
-Presuposto: 123.000,00 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.460,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 184,40 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.764,40 euros.

1.2. A D. JOSÉ MANUEL TARRIO IGLESIAS, licenza para reforma e ampliación dunha
vivenda unifamiliar en Insua, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto
Francisco Javier Fernández Echeverría.
Expediente núm: 216.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 15.01.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-A conexión aos servizos de auga, alcantarillado e enerxía eléctrica ateranse as condicións
establecidas polas empresas concesionarias e suministradoras.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Francisco Javier Fernández Echeverría.
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-Arquitecto técnico director: Enrique Perol Rama.
-Edificabilidade: 0,24 m2/m2.
-Altura máxima: B+1, 5,61 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 16% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 8 m.
Recuamento a lindeiros: 3 m.. Pendente máxima de cuberta: 40,40%. Altura do cumio: 2,20 m.
Aproveitamento baixo cuberta: NON.
-Presuposto: 54.395,00 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.087,90 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 147,95 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.355,85 euros.

1.3. A Dª. JOSEFINA ASCENSIÓN CARRIL CARREIRA, licenza para reforma de construción
existente para adecuación á rede de comercio rural galego, en Cronide, parroquia de Calo,
segundo proxecto redactado polo arquitecto Elias Cueto Alvarez.
Expediente núm: 217.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da autorización previa da Consellería de Cultura e Deporte
para o expte. 1156/08.
-Utilizaranse materiasis de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Dará cumprimento das condicións do proxecto técnico.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.094,91 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.274,91 euros.

1.4. A Dª. LOURDES VAAMONDE SÁNCHEZ, licenza para obras de retellado da vivenda de
80 m2 en Casalonga, nº 64, parroquia de Calo.
Expediente núm: 218.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que indica o
artigo 103 da Lei 9/2002 e 15/2004.
-Cumprirá a Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia
referido a trámite, deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
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-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 euros.
1.5. A D. CARLOS PINTOS GÓMEZ, licenza para obras de retellado da edificación de 54 m2
en As Galanas, nº 80, parroquia de Calo.
Expediente núm: 219.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 33,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 93,60 euros.
1.6. A D. GUILLERMO LAREO PITE, licenza para obras de retellado da edificación de 53 m2
na finca da casa nº 63 de Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 220.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais e as pendentes da cuberta.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 32,98 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 92,98 euros.
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1.7. A D. XERARDO RODRÍGUEZ ARIAS, licenza para obras de retellado da edificación e
pintado de fachadas, segundo presuposto, na finca nº 2233 de Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 221.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 104,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 164,04 euros.

1.8. A Dª. Mª CRUZ GÓMEZ VILLAR, licenza para obras de reparación de cuarto de baño
(azulexo e plaquetas), pintado interior da vivenda e colocación de plaqueta en beirarrúa detrás da
casa en A Igrexa, nº 12, parroquia de Calo.
Expediente núm: 222.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,87 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,87 euros.

1.9. A Dª. JOSEFA ROMERO ROMERO, en representación de AGRUPACIÓN VECIÑAL DE
IGREXA E CEMITERIO DE STA. MARÍA DE LAMPAI, licenza para obras de colocación de
dous pasamáns no Adro da Igrexa e instalación dunha cancela no acceso ao Adro, en Mosteiro,
parroquia de Lampai.
Expediente núm: 223.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da autorización previa da Consellería de Cultura e Deporte
para o expte. 2009/063.
-Utilizaranse materiasis de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,48 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,48 euros.

1.10. A GAS GALICIA SDG, S.A., licenza para obras de canalización do gas natural na rúa
Castiñeiro, Urbanización Os Tilos.
Expediente núm: 224.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo coa memoria presentada respetando o tipo, características, e sección de
zanxa.
-Repoñerá tódolos servizos afectados así como o pavimento e beirarrúas.
-A separación da condución con outras instalacións será como mínimo de 0,20 m. en cruces e
0,40 m. en paralelo para a Media Presión A e de 0,10 m. en cruces e 0,20 en paralelo para a
Media Presión B e Baixa Presión.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-A garantía a efectos de aval por valor das obras de reposición dos béns municipais afectados,
estímase en 825 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 109,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 169,80 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.11.- Escrito presentado por LAR DE INSUA S.L., de data 25.05.2009, con rexistro de entrada
no Concello núm. 4235, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 11.08.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos tres membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a LAR DE INSUA S.L., a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-308-26/09), para catro vivendas unifamiliares en Insua,
fincas 486 e 487, parcelas 1, 2, 4 e 5, parroquia de Luou, segundo obras executadas en base ás
licenzas municipais

núms. 65/05, 66/05, 68/05 e 69/05, de data 09.02.2005, modificadas

mediante licenza municipal núm. 417/05 de data 21.12.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 240,00 €.

1.12.- Escrito presentado por D. JESÚS SOBRINO LÓPEZ, en representación de
CONSTRUCCIONES SOBRINO MOREIRAS S.L., de data 26.08.2008, con rexistro de entrada
no Concello núm. 7725, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 11.08.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos tres membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JESÚS SOBRINO LÓPEZ, en
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representación de CONSTRUCCIONES SOBRINO MOREIRAS S.L., a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-275-27/09), para dúas vivendas unifamiliares adosadas en
Balcaide “Seara”, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal
núm. 416/05, de data 21.12.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.

1.13.- Escrito presentado por D. NICOLÁS EUGENIO SANDE PIÑEIRO, de data 08.10.2008,
con rexistro de entrada no Concello núm. 9483, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 11.08.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos tres membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. NICOLÁS EUGENIO SANDE
PIÑEIRO, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-278-28/09), para unha vivenda
unifamiliar en A Póboa, finca nº 10, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 223/97, de data 3.09.1997 concedida a “Ríos Taboada S.L.”.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

1.14.- Escrito presentado por D. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ SISTO, de data 06.04.2009, con
rexistro de entrada no Concello núm. 2677, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 11.08.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos tres membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ SISTO,
a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-300-29/09), para unha vivenda unifamiliar
en Balcaide, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base ás licenzas municipais núms.
129/06 e 45/07, de datas, respectivamente, 23.08.2006 e 26.03.2007.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

2º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA –INÓCUA SEN PUBLICACIÓN
2.1.- Dada conta do escrito asinado por D. FERNANDO MADRIÑÁN VÁZQUEZ, en
representación de POMPAS FÚNEBRES REUNIDAS S.A., de data 13.05.2009, con rexistro de
entrada no Concello núm. 3908, no que solicita licenza para o establecemento dunha actividade
funeraria dentro do edificio do tanatorio de Montouto.
Vista a documentación presentada, asinada polo arquitecto técnico Emilio Mato Iñiguez, na que
se inclue a certificación técnica de solidez e seguridade de data 15.04.2009, o informe favorable
da Consellería de Sanidade Departamento Territorial da Coruña de data 22.06.2009, a acta de
comprobación asinada polo arquitecto municipal o 10.08.2009; e demais documentación obrante
no expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos tres membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. FERNANDO MADRIÑÁN VÁZQUEZ, en representación de POMPAS
FÚNEBRES REUNIDAS S.A. (expte. AP-12/09) a licenza que solicita, facendo responsable ao
propietario do uso e eficacia das medidas correctoras e debendo manter permanentemente as
condicións adecuadas que garanten o funcionamento autónomo da actividade do resto do
edificio.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente, correpondente ao epígrafe
979.1, por importe de: 41,06 euros.

LICENZAS DE APERTURA –INÓCUA CON PUBLICACIÓN PROVISIONAL.
2.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. JOSEFINA ASCENSIÓN CARRIL
CARREIRA (expte. 14/08), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a CAFÉ
BAR E COMERCIO MENOR DE TODA CLASE DE ARTIGOS (epígrafes 662.2 e 673.2), a
emprazar en Cornide, parroquia de Calo.
Vistos os proxectos básico e execución presentados asinados polo arquitecto Elias Cueto
Alvarez, visados no colexio oficial de arquitectos con datas, respectivamente, 21.08.2008 e
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29.09.2008, e as súas modificacións con visado do 16.01.2009, o informe favorable da
Consellería de Sanidade Departamento Territorial da Coruña de data 29.05.2009, o informe do
arquitecto técnico municipal de data 22.01.2009; e demais documentación obrante no
expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos tres membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. JOSEFINA ASCENSIÓN CARRIL CARREIRA a licenza provisional para o
establecemento dun local destinado a CAFÉ BAR E COMERCIO MENOR DE TODA CLASE
DE ARTIGOS condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos:
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica, no
seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e nas
respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se poderá
inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado polos órganos inspectores ou mediante certificación expedida por empresas ou
entidades homologadas, que se cumpre a normativa sobre contaminación acústica.
-.A expulsión ao exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os viandantes.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997 (D.O.G.
nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se publican as
operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos (B.O.E. nº 43,
de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida selectiva de
lixo.
-Non se iniciará o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o
que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar
neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das
obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta
licenza.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de: 240,73 euros.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

3º) DEVOLUCIÓN DE AVAL URBANÍSTICO.
Dase conta da solicitude presentada por D. José Carlos Pascual Ríos, de data 23/06/2009,
(rexistro de entrada 5747 da mesma data ) na que solicita a devolución do aval bancario de Caixa
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Galicia nº 3262/2 do 29/10/2009, por importe de 2.787,00 euros, como garantía das obras de
urbanización, según proxecto presentado, para a construcción de 4 vivendas unifamiliares en
Cesar-Calo (licenza nº 293/04, e licenza de 1ª ocupación expte. O-306-19/09).
Visto o informe do arquitecto municipal, de data 14/08/2009, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos presentes, acorda:
Primeiro.- Proceder á cancelación do aval bancario depositado por D. José Carlos Pascual Ríos,
por importe de 2.787,00

euros, como garantía das obras de urbanización, según proxecto

presentado, para a construcción de 4 vivendas unifamiliares en Cesar-Calo (licenza nº 293/04, e
licenza de 1ª ocupación expte. O-306-19/09).
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado.
Terceiro.- Devolver o expediente ó departamento de Intervención para a xestión do mesmo.

4º) CONTRATACIÓN.
4.1. APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

DO SERVIZO DE

LIMPEZA DOS EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
13/08/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 05/08/2009,
para adxudicar o servizo de LIMPEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO
CONCELLO DE TEO,
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Prego de prescripcións técnicas de 05/08/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 07/08/2009
- Informe de Adxunta a Secretaría de 0708/2009
- Certificado de existencia de crédito de 0708/2009
- Informe de Intervención de 13/08/2009
Considerando o disposto nos artigos 93, 141 a 145 e 277 a 288 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno
Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da
citada Lei en relación co Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
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Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación do servizo de “LIMPEZA DE EDIFICIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO”.
Segundo.- Aprobar os Pregos de prescricións técnicas, de 5/8/2009, e de cláusulas
administrativas particulares de 7/8/2009 que rexerán a contratación.
Terceiro.- Aprobar o gasto correspondente ós meses do terceiro trimestre deste exercicio, por
importe de VINTE E CINCO MIL EUROS (25.000,00 €), IVE engadido, con cargo ás partidas
orzamentarias 422.22700, 121.22700, 451.22700 e 313.22700 do estado de gastos do vixente
orzamento
do
Concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de licitación, mediante procedemento aberto,
con un único criterio de adxudicación, publicando o anuncio no BOP e no perfil do contratante
do Concello.
Quinto.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación para a apertura de proposicións, de
acordo coa base 13 do Prego de cláusulas administrativas particulares, que estará constituída
da seguinte forma:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
-

A Secretaria Xeral do Concello
O Interventor do Concello
A Concelleira de educación,igualdade e benestar; suplente o Concelleiro de servizos
básicos
- Un concelleiro/a designado polo voceiro do grupo municipal de INTEO.
Secretaria:
Mª Elena Méndez Buela; suplente Mª Pilar Sueiro Castro.
En Teo, a 13 de agosto de 2009
Martiño Noriega Sánchez
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación do servizo de “LIMPEZA DE EDIFICIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO”.
Segundo.- Aprobar os Pregos de prescricións técnicas, de 5/8/2009, e de cláusulas
administrativas particulares de 7/8/2009 que rexerán a contratación.

- 19 -

Terceiro.- Aprobar o gasto correspondente ós meses do terceiro trimestre deste exercicio, por
importe de VINTE E CINCO MIL EUROS (25.000,00 €), IVE engadido, con cargo ás partidas
orzamentarias 422.22700, 121.22700, 451.22700 e 313.22700 do estado de gastos do vixente
orzamento
do
Concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de licitación, mediante procedemento aberto, con
un único criterio de adxudicación, publicando o anuncio no BOP e no perfil do contratante do
Concello.
Quinto.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación para a apertura de proposicións, de
acordo coa base 13 do Prego de cláusulas administrativas particulares, que estará constituída da
seguinte forma:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
A Secretaria Xeral do Concello
O Interventor do Concello
A Concelleira de educación,igualdade e benestar; suplente o Concelleiro de servizos
básicos
- Un concelleiro/a designado polo voceiro do grupo municipal de INTEO.
Secretaria:
-

Mª Elena Méndez Buela; suplente Mª Pilar Sueiro Castro.

4.2.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN OBRA. AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO
DA ESTRADA BALCAIDE QUINTÁNS (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
14/08/2009, que se recolle a continuación:
“Vista a certificación de obra número 1 e única da obra "Afirmado e acondicionamento da
estrada Balcaide-Quintáns", asinada polo director facultativo de obra, D. Angel Colsa Lloreda,
e polo contratista F. Gómez y Cía S.L. e de data 21/07/2009, e a factura correspondente por un
importe de 288.817,70 €,
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local como órgano de contratación a aprobación
das certificacións finais de obra, segundo o establecido na disposición adicional segunda e no
artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 14/08/2009
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Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra "Afirmado e
acondicionamento da estrada Balcaide-Quintáns" así como a factura número 8.679 de data
xullo 2009, por importe de 288.817,70 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos
Teo, 14 de agosto de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra "Afirmado e
acondicionamento da estrada Balcaide-Quintáns" así como a factura número 8.679 de data xullo
2009, por importe de 288.817,70 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos

5º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
Entrados neste punto non se presenta ningunha.

6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Entrados neste punto non se presenta ningun/ha.
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta e cinco minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria dou
fe.
O Alcalde

A Secretaria

Martió Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 07 DE SETEMBRO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:15 horas do día 07 de setembro de 2009, reuníronse en
primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión
ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Angel Manuel Rey Martínez.

Non asiste, previa excusa:
D. Andrés Fernández Martínez
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias.
Secretaria: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1. LICENZAS URBANÍSTICAS
2. APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRA
3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
4. ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
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1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

1.1. A D. JOSÉ VILLANUEVA REY, en representación da COMUNIDADE DE PROPIETARIOS U13-A OS TILOS, licenza para obras de reparación de fachadas e cuberta, na U-13-A de Os Tilos,

segundo memoria valorada redactada polo técnico Alejandro Rodríguez Freire.
Expediente núm: 225.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das obras, e de
tódalas normativas actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.044,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 1.104,00 euros.

1.2. A Dª. ANA IGLESIAS SOUTO, licenza para construción de un cerre de 19 ml., con pedra,
postes e alambre, na finca nº 608 de Ferreiriño, parroquia de Reis.
Expediente núm: 226.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase á distancia que indica a autorización da Copnsellería e a 4 metros ao eixe da
pista municipal.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).

-3-

-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 11,82 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 71,82 €.

1.3. A Dª. MARÍA GARCÍA CARRO, licenza para construción de un cerre de 50 ml., con muro,
postes e alambre, na finca nº 1485 de A Pedreira, parroquia de Calo.
Expediente núm: 227.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase un mínimo de 5 metros do eixe do camiño público principal e a 4 metros da
pista de acceso.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas con edificación sen que a base opaca non supere 1,50 metros de altura e os
bloques sexan revestifos e pintados.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 €.

1.4. A Dª. MARÍA DOLORES SANTISO CASAL, licenza para construción de un cerre de 24 ml.
polo fronte e 120 ml. entre lindeiros, con bloques, postes metálicos e malla, na finca nº 414-B de
Bustelo, parroquia de Luou.
Expediente núm: 228.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase un mínimo de 5 metros do eixe do camiño público principal e a 4 metros da
pista posterior.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Entre lindeiros dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42,1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación sen que a base opaca supere 1,50 metros de
altura e os bloques sexan revestidos e pintados, ou 1,00 metros no caso de fincas sen edificación.
-Polo fronte das pistas a altura máxima da parte opaca do cerre non superará os 90 centímetros
no punto medio e 1,30 metos no punto mais alto por razóns de pendente, sendo o resto con reixa,
malla ou balaustrada.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 89,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 149,60 €.

1.5. A Dª. RAQUEL DUYOS CASTRO, licenza para obras de cerre do fronte e parte posterior da
finca con malla electrosoldada tipo hércules no Portoameneiro, parroquia de Oza.
Expediente núm: 229.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase un mínimo de 5 metros do eixe do camiño público principal e a 4 metros da
pista posterior.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Entre lindeiros dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42,1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación sen que a base opaca supere 1,00 metros de
altura e os bloques sexan revestidos e pintados.
-Polo fronte das pistas a altura máxima da parte opaca do cerre non superará os 90 centímetros
no punto medio e 1,30 metos no punto mais alto por razóns de pendente, sendo o resto con reixa,
malla ou balaustrada.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 22,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 82,40 €.

1.6. A Dª. ERMINDA LEA CASTELAO, licenza para construción de un cerre de 70 ml, polo fronte
da finca con postes, adobes e alambre, na finca nº 45 de Cobas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 230.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase un mínimo de 5 metros do eixe do camiño público, situando a súa base na
mesma cota que o firme da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Polo fronte das pistas a altura máxima da parte opaca do cerre non superará os 90 centímetros
no punto medio e 1,30 metos no punto mais alto por razóns de pendente, sendo o resto con reixa,
malla ou balaustrada.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 €.

1.7. A D. ENRIQUE PAZOS GARCÍA, licenza para construción de un cerre de 31 ml. con bloques,
postes e alambre; 56 ml. con bloque cego no linde norte e 195 ml. con bloque, postes e alambre
de 1,50 metros de alto no resto da finca en As Pozas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 231.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase á distancia de 12 metros do eixe da estrada dando cumprimento do resto das
condicións que indica a autorización da Consellería (expte. OT205N 2009/000046-1). A base do
cerre situarase na mesma cota que o pavimento da estrada AC-841.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo acadar 1,30 metros no punto mais alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
-Na zona rústica da finca darase cumprimento das condicións do artigo 41.1c da Lei 9/2002 para
fincas con edificación sen que a base opaca supere 1,50 metros de altura e os bloques sexan
revestidos e pintados.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 175,46 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 235,46 €.

1.8. A D. JOSÉ JAIME REY RODRÍGUEZ, licenza para construción de un cerre de 180 ml. con
bloques, postes e alambre e rampa de acceso de 4 metros de largo na finca nº 1978 de “Leiras
anchas”, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 232.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase á distancia de 5 metros do eixe das pistas e seguindo a liña que indica no plano
de situación polo fronte da estrada Reis-Milladoiro. A base do cerre situarase na mesma cota que
o pavimento da estrada.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo acadar 1,30 metros no punto mais alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
-Na zona rústica da finca darase cumprimento das condicións do artigo 41.1c da Lei 9/2002 para
fincas con edificación sen que a base opaca supere 1,50 metros de altura e os bloques sexan
revestidos e pintados.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 113,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 173,00 €.
1.9. A D. JUAN MORALES NAVARRO, licenza para obras de retellado da vivenda de 80 m2 e
pintado da fachada principal na rúa María Pita, nº 7 de Parque Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 233.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
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edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,78 euros.
1.10. A Dª. PURIFICACIÓN PAZOS VENTO, licenza para obras de retellado da vivenda de 100 m2
e pintado da mesma en Torre, nº 2, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 234.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
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-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 75,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 135,40 euros.
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1.11. A D. JORGE FERNÁNDEZ GUERRA, licenza para obras de cambio de 5 m2 de cuberta
(planchas de uralita e tella), na finca nº 17 de Bamonde.
Expediente núm: 235.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 63,11 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.12.- Escrito presentado por D. RAFAEL GESTAL RODRÍGUEZ E OUTRA, de data 18.01.2008,
con rexistro de entrada no Concello núm. 444, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 28.08.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. RAFAEL GESTAL
RODRÍGUEZ E OUTRA, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-245-30/09), para

unha vivenda unifamiliar en San Domingo, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base
ás licenzas municipais

núms. 261/05 e 106/06, de datas, respectivamente, 19.08.2005 e

3.07.2006.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

1.13.- Escrito presentado por D. JOSÉ PAN REY, de data 13.07.2009, con rexistro de entrada no
Concello núm. 6310, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 28.08.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ PAN REY, a LICENZA
DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-245-31/09), para unha vivenda unifamiliar en Mazas,

parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 44/07, de data
26.03.2007.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

2. APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRA.
2.1.- ADECUACION DE VIAL AMENENERIRO –TEXEXE-CALO. POS 2009.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
02/09/2009, que se recolle a continuación.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vista a certificación de obra número 1 e única da obra "Adecuación de vial Ameneiro-TexexeCalo", asinada polo director facultativo de obra, D. Ignacio Soto González, e polo contratista
Martínez Montes e Hijos S.L. e de data 31/08/2009, e a factura correspondente por un importe
de 151.351,00 €,
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local como órgano de contratación a aprobación
das certificacións finais de obra, segundo o establecido na disposición adicional segunda e no
artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 02/09/2009
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra "Adecuación de vial
Ameneiro-Texexe-Calo" así como a factura número 107/09 de data 31/08/2009, por importe de
151.351,00 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos
Teo, 2 de setembro de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
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1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra "Adecuación de vial
Ameneiro-Texexe-Calo" así como a factura número 107/09 de data 31/08/2009, por importe de
151.351,00 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos

2.2- AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTA MAZAS-QUINTÁNS. PCP
2007.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
01/09/2009, que se recolle a continuación.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vista a certificación de obra número 1 e UNICA da obra "Afirmado e acondicionamento de
pista Mazas-Quintans", asinada polo director facultativo de obra, D. Ignacio Soto González, e
polo contratista Transporte sy Maquinaria CP S.L. e de data 14/08/2009, e a factura
correspondente por un importe de 37.384,00 €,
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local como órgano de contratación a aprobación
das certificacións finais de obra, segundo o establecido na disposición adicional segunda e no
artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 01/09/2009
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra ""Afirmado e
acondicionamento de pista Mazas-Quintans" así como a factura número 25/09C de data
14/08/2009, por importe de 37.384,00 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos
Teo, 1 de setembro de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra ""Afirmado e
acondicionamento de pista Mazas-Quintans" así como a factura número 25/09C de data
14/08/2009, por importe de 37.384,00 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos.

2.3.- AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE VEIGA DE BREA-IGLESIA DE
LUOU. PCP 2007.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
01/09/2009, que se recolle a continuación
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vista a certificación de obra número 1 e UNICA da obra "Afirmado e acondicionamento de
pista Veiga de Brea - Igrexa de Luou", asinada polo director facultativo de obra, D. Ignacio
Soto González, e polo contratista Transporte sy Maquinaria CP S.L. e de data 14/08/2009, e a
factura correspondente por un importe de 31.500,96 €,
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local como órgano de contratación a aprobación
das certificacións finais de obra, segundo o establecido na disposición adicional segunda e no
artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 01/09/2009
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra ""Afirmado e
acondicionamento de pista Veiga de Brea - Igrexa de Luou" así como a factura número 24/09C
de data 14/08/2009, por importe de 31.500,96 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos
Teo, 1 de setembro de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra ""Afirmado e
acondicionamento de pista Veiga de Brea - Igrexa de Luou" así como a factura número 24/09C
de data 14/08/2009, por importe de 31.500,96 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos

3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
Entrados neste punto non se presenta ningunha.

4. ROGOS E PREGUNTAS.
Entrados neste punto non se presenta ningun/ha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta e cinco minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria dou
fe.
O Alcalde

A Secretaria

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 21 DE SETEMBRO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:15 horas do día 21 de setembro de 2009, reuníronse en
primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión
ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.

Non asiste, previa excusa:
D.ª Carme Hermida Gulías
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Secretaria: D.ª Virginia Fraga Díaz
ORDE DO DÍA:
1. LICENZAS URBANÍSTICAS
2. LICENZAS DE APERTURA
3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
4. ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
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1. LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

1.1. A Dª. ESTEFANÍA CABADO CHORÉN, licenza para ampliación dunha vivenda unifamiliar
en Insua, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto Marcos Samaniego
Reimúndez.
Expediente núm: 236.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visados no colexio
oficial de arquitectos con data 11.07.2008 e 27.11.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Marcos Samaniego Reimúndez.
-Arquitecto técnico director: Mónica Paz Candal.
-Edificabilidade: 0,14 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 5,07 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 13,62% (p. Neta). Recuamento á aliñación: >8 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3,4 m. Pendente máxima de cuberta: 20º. Altura do
cumio: 2,58 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 61.057,68 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.221,15 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.401,15 euros.

1.2. A D. JOSÉ HERMINIO LOIS VILARNOVO, en representación de RODIÑAS MILLADOIRO
S.L., licenza para ampliación e rehabilitación interior dunha nave destinada a supermercado,

situada en As Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo enxeñeiro técnico
industrial Miguel Vázquez Rodríguez.
Expediente núm: 237.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Construirase de acordo cos proxectos presentados, visados no colexio oficial con datas
11.09.2008 (básico) e 28.08.2009 (execución).
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: MIR.
-Tipoloxía edificatoria: COMERCIAL
-Enxeñeiro director das obras: Miguel Vázquez Rodríguez.
-Edificabilidade: 0,40 m2/m2.
-Altura máxima: B+1, 7,00 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 29,99% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 61,78
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 4,61 m. Altura do cumio: 3,44 m. Aproveitamento
baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 404.645,38 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 8.092,91 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 5.547,79 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 13.760,70 euros.
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1.3. A Dª. MERCEDES GARCÍA NOVIO, en nome da Asociación de Pais de Minusválidos de Teo
ASPAMITE, licenza para obras mínimas de conservación e mantemento da edificación existente

en As Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto presentado, redactado polo arquitecto Jesús
Conde García.
Expediente núm: 238.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o artigo 104 da
Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia parcial.
-Dará cumprimento das condicións do informe da Consellería.
-As obras serán as mínimas que indica o proxecto presentado e as que indica o informe da
Consellería de Presidencia da Igualdade e Benestar, reguladas no artigo 103 da Lei 9/2002 de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 386,38 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 446,38 euros.
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1.4. A Dª. Mª DEL CARMEN VAL PENELAS, en representación de O POTE DA ABOA S.L.,
licenza para acondicionamento de local destinado á venda de comida precociñada, en Cacheiras,
Residencial na Riveira, Bloque 1, Baixo, segundo proxecto presentado, redactado polo enxeñeiro
técnico industrial Oscar Alvarez González.
Expediente núm: 239.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o artigo 104 da
Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia parcial.
-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 16,18 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,18 euros.

1.5. A Dª. MARÍA CALVIÑO PÉREZ, licenza para construción de un cerre de 19,50 ml., con
postes e alambre, en Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 240.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase á distancia mínima de 5 metros do eixe da pista. A base do cerre situarase na
mesma cota que o pavimento da estrada.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,13 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,13 €.

1.6. A Dª. CARMEN LISTE FERREÑO, licenza para construción de un cerre entre lindeiros de 80
ml. con bloques, postes e alambre; e revestido de fachada do cuberto de 50 m2 para tapar o
ladrillo, na finca nº 1166 de Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 241.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 58,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 118,78 €.

1.7. A D. JUAN CARLOS CARBALLAL LATA, licenza para obras de instalación de portal de 4
metros de ancho no acceso á finca de Folgueiras, segundo plano de situación, parroquia de Calo.
Expediente núm: 242.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Situarase no punto que indica o plano de situación presentado con retranqueo superior a 5
metros dende o eixe da pista.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2,49 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 62,49 €.

1.8. A Dª. MATILDE LOURDES MÍGUEZ MANTIÑAN, licenza para construción de unha rampa
de acceso á finca de 4 metros de ancho con tubo de 40 centímetros, na finca nº 1959 de Vilares
de Rúa de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 243.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A rampa situarase na mesma cota que o pavimento actual da estrada, instalando unha tubería de
40 centímetros de diámetro mínimo segundo indica o artigo 2.12 g) das normas subsidiarias do
Concello.
-A tubería situarase no borde da aliñación oficial para cerres.
-O acceso afirmarase en perfectas condicións co mesmo material da pista pública.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 61,00 €.
1.9. A D. JOSÉ PABLO BLANCO SEOANE, licenza para obras de retellado da vivenda de 95 m2
cambiando tella deteriorada por outra nova, en Constenla, 14, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 244.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
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edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,11 euros.

1.10. A D. LUIS CASTELAO BARREIRO, licenza para obras de retellado e colocación de tubo de
40 centímetros de diámetro polo fronte da casa (estrada provincial) en Paraxó, 11, parroquia de
Luou.
Expediente núm: 245.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
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-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-A canalización do fronte da casa executárase de acordo coas indicacións da Excma. Deputación
de A Coruña, e con unha tubería mínima de 40 centímetros de diámetro que indica o artigo 2.2 f)
das normas subsidiarias municipais, con un longo máximo de 6 metros por acceso.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 61,04 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 121,04 euros.
1.11. A D. MANUEL FERNÁNDEZ AREAN, licenza para obras de retellado da vivenda de 130 m2
e pintado de fachada de 140 m2, en Os Verxeles, 55, parroquia de Oza.
Expediente núm: 246.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 99,34 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 159,34 euros.

1.12. A Dª. CARMEN CAMPOS GONZÁLEZ, licenza para obras de pintado de fachadas da
vivenda de uns 200 m2, en Vilariño.
Expediente núm: 247.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que indica o
artigo 103 da Lei 9/2002 e 15/2004.
-Cumprirá o artigo 9 e 44.3 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural
de Galicia referido a trámite, deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 26,36 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 86,36 euros.

1.13. A D. GUMERSINDO PETEIRO SÁNCHEZ, licenza para obras de pintado de fachada de
galpón de 16 m2, en Galanas, segundo plano de situación que xunta coa solicitude, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 248.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que indica o
artigo 103 da Lei 9/2002 e 15/2004.
-Cumprirá a Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia
referido a trámite, deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 62,11 euros.

1.14. A D. JOSÉ MANUEL MOSQUERA PONTE, licenza para obras de instalación de porche
aberto cubrindo a entrada da casa, de 4 m2 con estructura sinxela, en Carballal, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 249.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura da edificación e serán de estructura sinxela.
-Retranqueará un mínimo de 3 metros a lindeiros e 8 metros ao eixe da pista.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 20,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 80,00 euros.

1.15. A PROMOCIONES VENGALICIA S.L., licenza para obras de construción de sete casetas de
1,69 m2 cada unha, acabado en pedra e tella do pais, anexas ás vivendas unifamiliares que contan
con licenza urbanística nº 14/05, en Fornelos, parroquia de Raris.
Expediente núm: 250.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura da edificación e serán de estructura sinxela.
-Retranqueará un mínimo de 3 metros a lindeiros e 8 metros ao eixe da pista.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
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-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Recollerase na documentación de Final de Obra pola dirección técnica das obras.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 89,96 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 149,96 euros.

1.16. A D. RAMÓN ÁNGEL PARAJÓ BUJAN, en representación de ASOCIACIÓN CULTURAL A
MAMOA DE LUOU, licenza para obras de pavimento interior no local da asociación, en A

Igrexa, parroquia de Luou.
Expediente núm: 251.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura nin ao exterior da edificación, respetando as características e
tipoloxías tradicionais.
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-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental e do artigo 104 da mema Lei.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 40,50 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 100,50 euros.

1.17. A D. PABLO SUEIRO PARRADO, licenza para obras menores de canalización da cuneta, na
parte frontal da casa con tubo de 40 centímetros de diámetro ao longo de 17 metros, en Veiga de
Socastro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 252.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O pavimento será igual ao firme da pista existente e situarase na mesma cota.
-A tubería situarase na parte máis exterior da pista, instalando unha tubería de 40 centímetros de
diámetro mínimo segundo indica o artigo 2.12 g) das normas subsidiarias do Concello.
-Instalaranse 2 arquetas con reixa practicable (unha cada 6 metros –Art. 2.12 g).
-Respetaranse as canalizacións existentes na zona.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 64,11 euros.

1.18. A D. DAVID PULLEIRO CAJIDE, licenza para obras de canalización de media tensión para
o suministro de enerxía eléctrica a 5 vivendas en Aido, formadas por LMTS e CTC, segundo
proxecto técnico redactado por Unión Fenosa, SDG: UD218308110041, parroquia de Calo.
Expediente núm: 253.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O centro de transformación situarase por detrás da aliñación oficial e a unha distancia mínima
de 8 metros do eixe da pista pública.
-As obras contarán coa aprobación da Consellería de Economía e Industria.
-Darase cumprimento da normativa sectorial vixente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.704,50 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 1.764,50 euros.

1.19. A GAS GALICIA SDG, S.A., licenza para obras de acometida da instalación de gas sobre
rede existente na rúa Rosalia de Castro, nº 25, Parque Montouto.
Expediente núm: 254.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo coa memoria presentada respetando o tipo, características, e sección de
zanxa.
-Repoñerá tódolos servizos afectados así como o pavimento e beirarrúas.
-A separación da condución con outras instalacións será como mínimo de 0,20 m. en cruces e
0,40 m. en paralelo para a Media Presión A e de 0,10 m. en cruces e 0,20 en paralelo para a
Media Presión B e Baixa Presión.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-A garantía a efectos de aval por valor das obras de reposición dos béns municipais afectados,
estímase en 125,00 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3,30 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 63,30 euros.

1.20. A D. OLEGARIO PEÑA CIERTO, licenza para segregación (dúas parcelas resultantes) da
finca nº 416-2, no lugar de Ribeira, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto asinado polo
técnico Juan Carlos Noya Rial.
Expediente núm: 255.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado en data 30.04.2009, rexistro de entrada nº 3541, e
a documentación complementaria presentada o 14.08.2009, rexistro de entrada nº 7189, facendo
a segregación pola liña divisoria entre solo de núcleo rural e solo rústico.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
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A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.21.- Escrito presentado por D. Manuel Porto Cao, en representación de PROMOCIONES
VENGALICIA S.L., de data 19.03.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 1743, no que

solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 16.09.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. Manuel Porto Cao, en
representación de PROMOCIONES VENGALICIA S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
(expte O-296-32/09), para sete vivendas unifamiliares en Fornelos, parroquia de Raris, segundo
obras executadas en base á licenza municipal núm. 14/05, de data, 10.01.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 420,00 €.

1.22.- Escrito presentado por D. Mario Miguel Carril Vázquez, en representación de
CASUÍSTICA DE INVERSIONES AD3 S.L., de data 5.08.2009, con rexistro de entrada no

Concello núm. 6971, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 16.09.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. Mario Miguel Carril
Vázquez, en representación de CASUÍSTICA DE INVERSIONES AD3 S.L., a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-312-33/09), para unha vivenda unifamiliar en Ferreiriño,

parroquia de Reis (Parcela 2), segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
226/05, de data 13.07.2005, e 16/08 de data 7.01.2008 (Reaxuste).
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
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2. LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-DECRETO 133/08 PROVISIONAL.
2.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. JOSÉ HERMINIO LOIS VILARNOVO, en
representación

de

RODIÑAS

MILLADOIRO

S.L.

(expte.

12/08),

para

licenza

de

apertura/instalación dun local destinado a SUPERMERCADO, a emprazar en Reborido-As
Galanas, parroquia de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 14.04.2009; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ HERMINIO LOIS VILARNOVO, en representación de RODIÑAS
MILLADOIRO S.L., a licenza provisional para o establecemento dun local destinado a
SUPERMERCADO, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos de

conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente
e Desenvolvemento Sostible do expediente núm. CO/0015/2009:

-.No caso de producir residuos perigosos, deberá solicita-la inscripción no Rexistro Xeral de
Productores e Xestores de Residuos de Galicia, como pequeño productor de residuos perigosos
no caso de producir menos de 10 Tn anuais de residuos perigosos, ou solicita-la autorización de
productor de residuos perigosos en caso de superar a antedita cantidade. Todo elo segundo o
establecido no Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da
producción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de
Galicia (DOG nº 124, 29/06/2005).
-.Os envases adicados ó almacenamento de residuos perigosos e os seus peches deberán ser
resistentes e estar en bo estado, e contar cos dipositivos adecuados que garantan a non existencia
de fugas ou derrames sobre o chan, segundo o establecido no Real Decreto 833/88, polo que se
aproba o regulamento para a execución da Lei 20/1986 de residuos perigosos (BOE nº 182,
30/07/88). Así mesmo, os residuos perigosos deberán estar etiquetados segundo o establecido
neste Real Decreto.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor autorizado.
-.Deberá contar con zonas específicas axeitadas para o almacenamento dos residuos.
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Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva,
para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá
solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico
director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos
términos desta licenza.

2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente, correpondente ao epígrafe
647.4, por importe de: 550,51 euros.

3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA –INÓCUA CON PUBLICACIÓN PROVISIONAL.
2.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. MERCEDES GARCÍA NOVIO, en nome da
Asociación de Pais de Minusválidos de Teo ASPAMITE (expte. 4/09), para licenza de
apertura/instalación dun local destinado a UN CENTRO OCUPACIONAL E UN CENTRO DE DÍA
PARA PERSOAS DISCAPACITADAS, a emprazar en As Galanas, parroquia de Calo.

Visto o proxecto presentado asinado polo arquitecto Jesús Conde García, visado no colexio
correspondente o 18.04.2008, o informe favorable da Consellería de Sanidade Departamento
Territorial da Coruña de data 15.07.2009, o informe do arquitecto técnico municipal de data
15.05.2009; e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MERCEDES GARCÍA NOVIO, en nome da Asociación de Pais de
Minusválidos de Teo ASPAMITE a licenza provisional para o establecemento dun local destinado
a UN CENTRO OCUPACIONAL E UN CENTRO DE DÍA PARA PERSOAS DISCAPACITADAS
condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos:
-.Deberá dar cumprimento das medidas correctoras da actividade comprobando a eficacia das
mesmas antes do inicio da actividade.
-Non se iniciará o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o
que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar
neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das
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obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta
licenza.

2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos..

2.3.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. Mª DEL CARMEN VAL PENELAS, en
representación de O POTE DA ABOA S.L. (expte. 5/09), para licenza de apertura/instalación dun
local destinado á VENDA DE COMIDA PRECOCIÑADA (epígrafe 647.1), a emprazar en
Cacheiras, Residencial na Riveira, Bloque 1, Baixo.
Visto o proxecto presentado asinado polo enxeñeiro técnico industrial Oscar Alvarez González,
visado no colexio correspondente o 2.03.2009, e a documentación complementaria, presentada o
28.04.2009, con visado do 22.04.2009; o informe favorable da Consellería de Sanidade
Departamento Territorial da Coruña de data 29.05.2009; o informe do arquitecto técnico
municipal de data 15.05.2009; e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª DEL CARMEN VAL PENELAS, en representación de O POTE DA ABOA
S.L. a licenza provisional para o establecemento dun local destinado a VENDA DE COMIDA
PRECOCIÑADA condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos:

-.Deberá dar cumprimento das condicións do Código Técnico da Edificación, accesibilidade,
medidas correctoras, etc, que serán comprobadas antes da posta en funcionamento da actividade.
-Non se iniciará o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o
que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar
neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das
obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta
licenza.

2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de: 55,98 euros.

3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
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LICENZAS DE APERTURA –INÓCUA SEN PUBLICACIÓN
2.4.- Dada conta do escrito asinado por Dª. MARÍA BELÉN PARDO PONTE, de data 17.04.2009,
con rexistro de entrada no Concello núm. 3114, no que solicita licenza para o establecemento
dun GABINETE PSICOPEDAGÓXICO, a emprazar no baixo dunha vivenda unifamiliar situada en
Fornelos, nº 3, parroquia de Raris.
Visto o proxecto presentado, asinado polos arquitectos Manuel Carbajo Capeáns e Celso Barrios
Ceide, visado no colexio correspondente o 13.04.2009, o informe favorable da Consellería de
Sanidade Departamento Territorial da Coruña de data 31.08.2009; e demais documentación
obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MARÍA BELÉN PARDO PONTE (expte. AP-11/09) a licenza que solicita,
facendo responsable ao propietario do uso e eficacia das medidas correctoras e debendo manter
permanentemente as condicións adecuadas que garanten o funcionamento autónomo da
actividade do resto do edificio.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente, correpondente ao epígrafe
grupo 826, por importe de: 54,11 euros.

3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto non se presenta ningunha.
4. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto non se presenta ningun/ha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta e cinco minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria dou
fe.
O Alcalde

A Secretaria

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 5 DE XANEIRO DE 2009.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14:10 horas do día 5 de

xaneiro

de

2009,

reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
Dª Carmen Diéguez González
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asisten, previa excusa: Dª. Carme Hermida Gulías e D. Andrés Fernández
Martínez
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da
Xunta de Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos
incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
1. LICENZAS URBANÍSTICAS
2. LICENZAS DE APERTURA
3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
4. ROGOS E PREGUNTAS

1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos
1

seis que legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto
de data 03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a
seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de
propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e
máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os
importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será
notificada por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse
as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:

1.1. A Dª. MARÍA AURORA CENDÓN AMARO, licenza para construción dunha
vivenda unifamiliar en Regoufe, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Carlos Álvarez Ávila.
Expediente núm: 1.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 19.12.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE
APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será
necesaria unha certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: CARLOS ÁLVAREZ ÁVILA.
-Arquitecto técnico director: MARÍA CARMEN GONZÁLEZ BAZ.
-Edificabilidade: 0,25 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B, 5,35 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20% (p. Neta). Recuamento á aliñación:
>8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 15º.
Altura do cumio: 3,00 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 98.414,10 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.968,28 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.088,28 euros.

1.2. A D. JAVIER TATO SERICO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
en Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo
Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 2.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 15.09.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE
APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será
necesaria unha certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,14 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1+BC, 6,93 m.
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-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 6,81% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 30º. Altura do cumio: 2,97 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 169.700,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3.394,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 436,13 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 3.950,13 euros.

1.3. A D. DIEGO MARCOS GUILLÍN CABANAS, licenza para reforma e ampliación
dunha venda unifamiliar en A Igrexa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo arquitecto José Carlos Álvarez Moratiel.
Expediente núm: 3.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 16.07.2007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-Cumprirá coas condicións referidas na resolución favorable do Servizo de Patrimonio
Cultural, Patrimonio Histórico de data 10.09.2008, expte. 978/07.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE
APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será
necesaria unha certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ MORATIEL.
-Arquitecto técnico director: DIEGO BRA CARRO.
-Edificabilidade: 0,40 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 5,10 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: <30% (p. Neta). Recuamento á aliñación:
>8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: <40º.
Altura do cumio: 3,00 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 71.010,46 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.420,21 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 145,56 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.685,77 euros.

1.4. A D. ANTONIO M. FILGUEIRA FERREIRO, licenza para construción dun
galpón de usos agrícolas, de 25 m2 na finca nº 909, situada en O Sisto, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 4.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase un mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
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-Altura total 3,50 m.
-Superficie máxima 25 m2.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 76,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 136,20 euros.

1.5. A Dª. Mª CARMEN MÉNDEZ VILA, licenza para construción dun galpón de usos
agrícolas, de 25 m2 na finca nº 1292, situada en Feros, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 5.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase un mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura total 3,50 m.
-Superficie máxima 25 m2.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
1.6. A D. BALTASAR INSUA GARCÍA, licenza para construción dun galpón de 25 m2
para usos agrícolas e un cerre de 237 ml. na finca nº 254, de A Póboa, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 6.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Galpón:
-Retranquearase un mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cúmio de 4,00 metros.
-Superficie máxima 25 m2
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
Cerre:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista, situando a base do cerre na mesma cota
que a pista actual.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 218,34 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 278,34 euros.
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1.7. A D. ANTONIO FIGUEROA LORENZANA, licenza para construción de un cerre
de 100 ml., polo sur e oeste, na finca nº 1563 en O Sebe, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 7.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual.
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Augas de Galicia.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topográficas do terreo nin afectarán ao
sistema de regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,2 €.

10

1.8. A D. MANUEL SOTO PARDO, licenza para construción de un cerre de 200 ml.,
na finca nº 1021, en O Sisto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 8.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 124,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 184,44 €.
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1.9. A Dª. MARÍA MANUELA VIGO GONZÁLEZ, licenza para construción de un
cerre de 33 ml., na finca nº 569 de Carballal, parroquia de Calo.
Expediente núm: 9.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 20,53 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 80,53 €.
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1.10. A Dª. LOURDES OLVEIRA GRAÑA, licenza para construción de un cerre de
125 ml., na finca nº 2345 de San Domingo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 10.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 77,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 137,78 €.
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1.11. A Dª. ISABEL MÍGUEZ BAO, licenza para ampliación de cerre entre lindeiros de
42 ml., na finca nº 253 de Regoufe, parroquia de Luou, quedando exento do pago da
taxa correspondente, xa aboada coa licenza nº 242/08.
Expediente núm: 11.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 26,13 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 00,00 €.
Total: 26,13 €.

1.12. A D. JOSÉ LUIS CANTÓN BLANCO, licenza para construción de un cerre de
170 ml., na finca nº 1016 de Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 12.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 105,77 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 165,77 €.

1.13. A D. JOSÉ ANTONIO QUINTÁS SIXTO, licenza para construción de un cerre
de 155 ml., na finca nº 356-1 de A Ribeira, parroquia de Cacheiras.
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Expediente núm: 13.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual.
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Augas de Galicia.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topográficas do terreo nin afectarán o
sistema de regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 96,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 156,44 €.
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1.14. A D. ANTONIO ZACARIAS LÓPEZ MARTÍNEZ, licenza para substitución de
elementos de cuberta da Igrexa de San Miguel de Raris.
Expediente núm: 14.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio, expte. 2008/512.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, referido os deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e
ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 647,60 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 707,60 euros.

1.15. A D. JOSÉ MANUEL GESTAL LIÑARES, licenza para retellado da cuberta de
105 m2 na finca nº 759 de San Domingo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 15.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, referido os deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e
ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 65,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 125,33 euros.

1.16. A D. MARCOS COUCEIRO ESPASANDÍN, licenza para retellado da vivenda de
70 m2 na finca que se sinala no plano presentado, en Espasande, parroquia de Luou.
Expediente núm: 16.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes e
tipoloxias actuais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, referido os deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e
ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Dará trámite para a normativa sectorial vixente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 euros.
1.17. A D. MANUEL GARABAL DURO, licenza para retellado de 45 m2 da cuberta
afectada por un temporal en Osebe, nº 27, parroquia de Calo.
Expediente núm: 17.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma e serán as mínimas de consrvación e mantemento do uso preexistente a que
fai referencia o artigo 103 da Lei 9/2002. Manteranse estrictamente as características da
construción, pendentes e tipoloxias actuais.
-Tramitará autorización de Fomento previa ao inicio das obras.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, referido os deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e
ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
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-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 28,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 88,00 euros.
1.18. A D. JESÚS ARES GARCÍA, licenza para retellado da vivenda de 140 m2, en
Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 18.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, referido os deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e
ambiental.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 87,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 147,11 euros.

1.19. A Dª. ANA ISABEL MIRÁS EDREIRA, en representación de ASOCIACIÓN DE
VECIÑOS BAIUCA, licenza para obras de pintura de fachada exterior do local social,
en Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 19.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104.c) da mencionada Lei, de xeito que a tipoloxía das
construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os materiais
empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 28,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 88,00 euros.

1.20. A D. RICARDO BRAÑA CAO, licenza para recheo da finca nº 228 na parte do
acceso posterior de uns 30 m3 para mellora de acceso e axardiñado, en Procelas,
parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 20.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Serán exclusivamente obras de rasanteo, nivelación e axardiñado da finca e non
modificarán o sistema de drenaxes e regas de solos debendo respetar o medio natural e
non suporán unha agresión a este nin variarán a morfoloxía da paisaxe do lugar.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural, ambiental e mellora do
aproveitamento dos recursos naturais da finca.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3,85 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 63,85 euros.

1.21. A D. ROGELIO CALVELO COUSELO, licenza para división da finca nº 2452 de
Solláns en tres; separar o solo de núcleo rural NT-G1 do non urbanizable NU e dividir a
zona dentro do núcleo rural tradicional NT-G1 en dúas, segundo proxecto asinado polo
técnico Jesús Naveira Pequeno.
Expediente núm: 21.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado dando cumprimento das condicións de
retranqueos e edificabilidade.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.22.- Escrito presentado por D. JOSÉ MOSQUERA BREY e D. MANUEL LÓPEZ
DOPAZO, de data 15.02.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 1899, do
7.03.2008, no que solicitan licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 23.12.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D.
JOSÉ MOSQUERA BREY e D. MANUEL LÓPEZ DOPAZO, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-249 -1/09), para unha vivenda unifamiliar en A
Póboa, finca 10-B3, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 312/04, de data 22.12.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.

2º) LICENZAS DE APERTURA.
2.1.- Dada conta do escrito asinado por Dª. SIDNEIA CORREIA NEVES, en
representación de FLORISTERÍA PONTEVEA S.C., de data 19.10.2007, con rexistro
de entrada no Concello núm. 7994, no que solicita licenza para apertura dun
establecemento destinado á FLORISTERÍA (epígrafe 659.7), en Pontevea, parroquia de
Reis.
Vista a documentación presentada, asinada polo arquitecto Santiago Rodríguez Alcala,
na que se inclue a certificación técnica de solidez e seguridade de data 20.09.2007, o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data
17.12.2008, e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder a Dª. SIDNEIA CORREIA NEVES, en representación de FLORISTERÍA
PONTEVEA S.C. (expte. AP-1/09) a licenza que solicita.
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2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
43,53 euros.

LICENZAS DE APERTURA-CAMBIO DE TITULARIDADE.
2.1.- Dada conta do escrito asinado por Dª. SILVIA NAVEIRA DONO, CIF/NIF:
78.793.579-H, de data 17.12.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 11812, no
que solicita o cambio de titularidade do establecemento dedicado a perruquería e beleza,
situado no Centro Comercial Os Tilos, Local 43, que figura a nome de Dª. Ana Cuartas
Gutiérrez, segundo licenza de apertura inócua, expediente nº 4/06, concedida pola
Xunta de Goberno Local en data 17.04.2006, pasando ao seu nome; vistos os
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
catro membros presentes, dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento (expte CTE-1/09),
pasando a nome de Dª. SILVIA NAVEIRA DONO, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.
3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto, non se presenta ningunha.

4. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto, non se formula ningún.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu,
Secretaria, dou fe.
O Alcalde,

A Secretaria Xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 19 DE XANEIRO DE 2009.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14:10 horas do día 19 de xaneiro

de

2009,

reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
Dª Carmen Diéguez González
Dª. Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria acctal: Dª. Mª Pilar Sueiro Castro, que dou fe do acto.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da
Xunta de Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos
incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
1. LICENZAS URBANÍSTICAS
2. LICENZAS DE APERTURA
3. DEVOLUCIÓN DE AVAIS
4. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
5. ROGOS E PREGUNTAS

º) LICENZAS URBANÍSTICAS.

1

Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007
(nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación
de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:

1.1. A D. PABLO SEOANE MÉNDEZ, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Pedrouso, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Antonio Sabucedo Costa.
Expediente núm: 22.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 1.08.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
2

-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ANTONIO SABUCEDO COSTA.
-Arquitecto técnico director: ARTURO MIGUEL PARA GARCÍA.
-Edificabilidade: 0,17 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1+BC, 5,50 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 10,14% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 57,70%. Altura do cumio: 3,27 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 128.000,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.560,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 232,89 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.912,89 euros.

1.2. A D. MARTÍN IGLESIAS ARES, licenza para acondicionamento de local destinado a
restaurante en Cacheiras.
Expediente núm: 23.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
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-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións das normativas sectoriais e dará cumprimento das
condicións legais sobre contaminación acústica, gases, fumes, residuos, etc.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 100,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 160,00 euros.

1.3. A D. JOSÉ BUSTELO BUELA, en representación de COMUNIDADE DE
PROPIETARIOS U-5-C OS TILOS, licenza para construción dunha nova entrada ao

garaxe da U-5-C , segundo proxecto redactado polos arquitectos Juan Pinto Tasende,
Julio Besiga Díaz-Blanco e Emilio Liñares Negro.
Expediente núm: 24.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 22.05.2008.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
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-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 180,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 240,00 euros.

1.4. A Dª. Mª CARMEN FRANQUEIRO NOGAREDA, licenza para construción de un
cerre entre lindeiros de 125 ml., na finca nº 1022 de O Sisto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 25.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
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antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 77,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 137,78 €.

1.5. A D. ANTONIO ZACARIAS LÓPEZ MARTÍNEZ, licenza para rehabilitación do
hórreo da Casa Rectoral de Luou, sita en A Igrexa, parroquia de Luou.
Expediente núm: 26.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 121,21 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 181,21 euros.

1.6. A D. EUGENIO RODRÍGUEZ PULIÁN, licenza para limpeza e restauración de
fachada, substitución da cubrición de cuberta sen modificacións da estructura actual e
substitución de carpinterías exteriores, en Ribas, 22, parroquia de Oza.
Expediente núm: 27.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Patrimonio, expte. 1312/08.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
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antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 588,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 648,42 euros.

1.7. A D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, en representación de AGRUPACIÓN
VECIÑAL CAMPOSANTO DE LUOU, licenza para obras menores de pavimentación con

soleira de pedra, entre panteóns, de uns 215 m2 dentro do recinto do cemiterio en Aido,
parroquia de Luou.
Expediente núm: 28.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras de pavimentación executaranse con sistema constructivo adecuado para que
non afecten o sistema xeral de drenaxe do recinto de acordo coas condicións da licenza
orixinal, do informe hidrolóxico e da normativa sectorial vixente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 237,36 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 297,36 euros.

1.8. A D. JOSÉ MANUEL LAREO TARRIO, en nome de mais veciños copropietarios de
Augas de Vilar, licenza para mantemento dos depósitos de auga existente, revestido

interior (reparación) para evitar pérdidas de auga e pintura exterior, en Pedrouso,
parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 29.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que
indica o artigo 103 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,00 euros.
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1.9. A Dª. PURIFICACIÓN DELIA BARREIRO BLANCO, licenza para segregación (dúas
parcelas resultantes) da finca nº 1082 de Pedrouso, parroquia de Cacheiras, segundo
proxecto asinado polo técnico Jesús Naveira Pequeno.
Expediente núm: 30.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN PARA A CONCESIÓN DE LICENZA.

1.10.- Vista a solicitude presentada por D. ALFONSO CALO RAMA, en representación de
PIROTECNIA CALO, con CIF/NIF: B-15.358.021, de data 18.04.2008, con rexistro de

entrada no Concello núm. 3309, no que solicita licenza de obras para rehabilitación de
dúas casetas para vestiarios e oficinas, na zona da antiga pirotecnia, no lugar de Solláns,
parroquia de Calo.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal de data 15.01.2009.
Considerando que o expediente foi sometido a información pública durante un prazo de
vinte días, mediante inseción de anuncio no diario La Voz de Galicia do 4.12.2008 e no
taboleiro de anuncios do Concello, presentándose durante o citado período escritos de
alegación, tal e como se desprende do Certificado de Secretaría de data 7.01.2009,
incorporado ao expediente.
En virtude do exposto e de conformidade co art. 41 da Lei 9/2002, de 31 de decembro,
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, na redacción dada
pola Lei 15/2004, de 29 de decembro, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
Primeiro.- Considerando o exposto no informe do arquitecto técnico municipal de data
15.01.2009 e as alegacións presentadas durante o prazo de exposición pública en
relación co expediente AA-6/08, de solicitude de licenza de obras para rehabilitación de
dúas casetas para vestiarios e oficinas, na zona da antiga pirotecnia, no lugar de Solláns,
parroquia de Calo a Xunta de Goberno Local informa desfavorablemente a concesión da
licenza solicitada.
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Segundo.- Dar traslado do expediente completo á Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transporte, aos efectos previstos no art. 41 da Lei 9/2002 de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE TITULARIDADE.
1.11.-Dada conta do escrito asinado por D. José Antonio Mendoza Iglesias, de data
10.12.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 11701, do 12.12.2008, no que se
solicita o cambio de titularidade da licenza urbanística que lle concedera a Xunta de
Goberno Local, en sesión de data 2.08.2004, expediente 208/04, para construción dunha
vivenda unifamiliar en A Igrexa, parroquia de Reis, pasando a nome de D. AGUSTÍN
MENDOZA CAJADE; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros

que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, pasando a nome de D.
AGUSTÍN MENDOZA CAJADE (expte. CT-1/09), debendo suxeitarse ás mesmas

condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.

2º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA PROVISIONAL.
2.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. MARTÍN IGLESIAS ARES, CIF/NIF:
78.797.866-G (expte. 8/08), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a
RESTAURANTE (epígrafe 671.5), en Cacheiras.

Vista a documentación presentada, asinada polo enxeñeiro técnico industrial Javier
Pacoret Balsa, na que se inclue a certificación técnica de solidez e seguridade de data
maio de 2008, o informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade
de data 28.11.2008, o informe do arquitecto técnico municipal de data 17.11.2008; e
demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MARTÍN IGLESIAS ARES a licenza provisional para o
establecemento dun local destinado a RESTAURANTE condicionada a súa instalación ao
cumprimento dos seguintes requisitos:
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-. Deberá cumprir o establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá iniciar a actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
-. A expulsión ao exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os
viandantes.
-Non se iniciará o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
38,57 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
2.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. GERARDO PAMPÍN CAO, con
CIF/NIF: 33.246.260-J (expte. 9/07), para licenza de apertura dun local destinado a
RESIDENCIA PARA MAIORES, en Cepeda, parroquia de Oza, e dada conta do informe

favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 9.01.2009
e da acta de comprobación de data 15.01.2009, redactada polo arquitecto municipal e
arquitecto técnico municipal e asinada polo representante da empresa D. Gerardo
Pampín Calo para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. GERARDO PAMPÍN CAO, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a RESIDENCIA PARA MAIORES.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (Imposto
sobre construcións, instalacións e obras) por importe de: 6.439,85 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
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3. DEVOLUCIÓN DE AVAIS
Dase conta da solicitude presentada por “Hermanos Vigo Otero, S.L.”, con data de 4 de
novembro de 2008 (rex. entrada nº 10543), na que pide a devolución de aval bancario
do Banco Popular Español, constituido en decembro de 2007 por importe de 37.933,59
euros, como garantía definitiva dos acopios realizados para a obra de “Adecuación de
local destinado a Mediateca en Urbanización Mirasol – Ribeira-Cacheiras”.
Vista a acta de recepción da obra, de data 08.07.2008 e o informe favorable de
Intervención, de data 19.12.2008, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
presentes, acorda:
Primeiro.- Proceder á cancelación do aval bancario depositado por “Hermanos Vigo
Otero, S.L”, por importe de 37.933,59 euros, como garantía definitiva dos acopios
realizados para a obra de “Adecuación de local destinado a Mediateca en Urbanización
Mirasol – Ribeira-Cacheiras”.
Segundo.- Devolver o expediente ó departamento de Intervención para a xestión do
mesmo.

4. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
4.1. APROBACIÓN DE PLANS DE SEGURIDADE E SAÚDE.
Dase lectura á proposta da Alcaldía, de data 15.01.2009, que copiada literalmente, dí o
que segue:
“Á vista dos informes asinados por D. Pablo Xosé Pouso Iglesias, coordinador de
seguridade e saúde, de data 29.12.2008 e 06.11.2008, e dos plans de seguridade e saúde
das obras “Colector en Fixó”, “Acondicionamento da Rúa Rosalía de Castro en Parque
Montouto” e “Afirmado e acondicionamento da pista Vilar de Calo a Milladoiro”,
realizadas, respectivamente polas empresas “ Excavaciones Ovidio, S.L.”, “Obras y
viales de Galicia, S.L.” e “Construcciones Ponciano Nieto, S.L.”, propoño á Xunta de
Goberno Local a aprobación dos mencionados plans de seguridade e saúde”.

A continuación, pásase a analisar cada un dos plans de seguridade e saúde presentados:

4.1.1. COLECTOR EN FIXÓ-CALO
Visto o informe asinado por D. Pablo Xosé Pouso Iglesias, coordinador de seguridade e
saúde da obra de “Colector en Fixó-Calo”, de data 29.12.2008, e o correspondente plan
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de seguridade e saúde, realizado pola empresa “Excavaciones Ovidio, S.L.” a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda
aprobar dito plan.

4.1.2. ACONDICIONAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO EN PARQUE
MONTOUTO.
Visto o informe asinado por D. Pablo Xosé Pouso Iglesias, coordinador de seguridade e
saúde da obra de “Acondicionamento da Rúa Rosalía de Castro en Parque Montouto”,
de data 29.12.2008, e o correspondente plan de seguridade e saúde, realizado pola
empresa “Obras y viales de Galicia, S.L.” a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda aprobar dito plan.
4.1.3. AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA PISTA VILAR DE CALO A
MILLADOIRO
Visto o informe asinado por D. Pablo Xosé Pouso Iglesias, coordinador de seguridade e
saúde da obra de “Afirmado e acondicionamento da pista Vilar de Calo a Milladoiro”,
de data 06.11.2008, e o correspondente plan de seguridade e saúde, realizado pola
empresa “Construcciones Ponciano Nieto, S.L.” a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda aprobar dito plan.

4.2. PROPOSTA COMPLEMENTARIA DA ALCALDÍA SOBRE O FONDO
ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL E O FONDO ESPECIAL DO ESTADO
PARA A DINAMIZACIÓN DA ECONOMÍA E O EMPREGO
A continuación, dase lectura á proposta da Alcaldía, de data 15.01.2009, relativa ó
Fondo estatal de Investimento Local e ó fondo especial do estado para a dinamización
da economía e o emprego, que copiada literalmente, dí o que segue:
“O Real Decreto-Lei 9/2008 do día 28 de novembro de 2008, aprobou a creación dun
Fondo estatal de investimento local e dun Fondo especial do Estado para a
dinamización da economía e do emprego.
Na Xunta de Goberno Local do pasado día 29 de decembro aprobouse a realización do
investimento proxectado para once obras, solicitando a súa execución cos recursos do
Fondo estatal de investimento Local por un importe total de 1.336.049,14 €.
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Do mesmo xeito, nesa mesma Xunta de Goberno Local do 29 de decembro, aprobouse
a realización priorizada de 27 obras, sen consignación de orzamento de cada unha
delas, en espera da valoración dos investimentos.
Tomando en consideración os avances orzamentarios dos proxectos técnicos
encargados, proponse:
Primeiro.- Aprobar a realización do investimento proxectado para as obras que de
seguido se relacionan, polas contías que así mesmo se indican, solicitando para a
súa execución os recursos do Fondo estatal de investimento Local.

1. Construción de vestiarios debaixo das gradas do campo de fútbol de Cacheiras,
por un importe de 49.120,92 €
2. Construción de vestiarios no pavillón da Ramallosa, por un importe de
30.667,82€
3. Reforma integral da rúa Castiñeiro na urbanización Os Tilos, por un importe de
470.000 €
4. Instalación dun parque infantil na parroquia de Calo , por un importe de
37.224,16 €
5. Instalación dun parque infantil na parroquia de Luou, por un importe de
13.083,61 €
6. Instalación dun parque infantil na parroquia de Recesende, por un importe de
27.802,83 €
7. Instalación dun parque infantil na parroquia de Oza, por un importe de
11.470,60€
8. Reforma e instalación de parques infantís nos colexios de Calo, A Ramallosa e
Os Tilos e nas escolas infantís de Cacheiras e Pontevea, por un importe de
82.500€
9. Construción dun muro de contención no Ferreiriño (Reis) , por un importe de
11.324,24 €
10. Saneamento en Vilar de Arriba (Calo) , por un importe de 102.355,60 €
11. Reforma e consolidación dos edificios das escolas públicas do Concello, por un
importe de 101.506,20 €
12. Reparación e reposición das aceiras da urb. Parque Montouto, por un importe
de 175.277,13 €
13. Afirmado e acondicionamento das estradas de acceso ao IES de Cacheiras
(Teo), por un importe de 94.333,81 €
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14. Afirmado e acondicionamento da estrada Mosteiro- A Silva (Lampai, Teo), por
un importe de 99.293,61 €
15. Afirmado e acondicionamento das pistas dos lugares de Coto e Reboredo
(Bamonde, Teo), por un importe de 28.736,07 €
16. Afirmado e acondicionamento da estrada Rotonda das Viñas-Carballal (Teo),
por un importe de 65.808,54 €
17. Arranxo do tellado da escola de Rarís, por un importe de 32.480,00 €
18. Arranxo do tellado da escola de Tras do Eixo, por un importe de 29.000,00 €
19. Afirmado e acondicionamento da estrada Balcaide-Quintáns (Teo), por un
importe de 288.817,70 €

Ascendendo o total orzamentado para estas obras a 1.750.802,84 €”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
Primeiro.- Aprobar a realización do investimento proxectado para as obras que de
seguido se relacionan, polas contías que así mesmo se indican, solicitando para a
súa execución os recursos do Fondo estatal de investimento Local.

1. Construción de vestiarios debaixo das gradas do campo de fútbol de Cacheiras,
por un importe de 49.120,92 €
2. Construción de vestiarios no pavillón da Ramallosa, por un importe de
30.667,82€
3. Reforma integral da rúa Castiñeiro na urbanización Os Tilos, por un importe de
470.000 €
4. Instalación dun parque infantil na parroquia de Calo , por un importe de
37.224,16 €
5. Instalación dun parque infantil na parroquia de Luou, por un importe de
13.083,61 €
6. Instalación dun parque infantil na parroquia de Recesende, por un importe de
27.802,83 €
7. Instalación dun parque infantil na parroquia de Oza, por un importe de
11.470,60€
8. Reforma e instalación de parques infantís nos colexios de Calo, A Ramallosa e
Os Tilos e nas escolas infantís de Cacheiras e Pontevea, por un importe de
82.500€
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9. Construción dun muro de contención no Ferreiriño (Reis) , por un importe de
11.324,24 €
10. Saneamento en Vilar de Arriba (Calo) , por un importe de 102.355,60 €
11. Reforma e consolidación dos edificios das escolas públicas do Concello, por un
importe de 101.506,20 €
12. Reparación e reposición das aceiras da urb. Parque Montouto, por un importe
de 175.277,13 €
13. Afirmado e acondicionamento das estradas de acceso ao IES de Cacheiras
(Teo), por un importe de 94.333,81 €
14. Afirmado e acondicionamento da estrada Mosteiro- A Silva (Lampai, Teo), por
un importe de 99.293,61 €
15. Afirmado e acondicionamento das pistas dos lugares de Coto e Reboredo
(Bamonde, Teo), por un importe de 28.736,07 €
16. Afirmado e acondicionamento da estrada Rotonda das Viñas-Carballal (Teo),
por un importe de 65.808,54 €
17. Arranxo do tellado da escola de Rarís, por un importe de 32.480,00 €
18. Arranxo do tellado da escola de Tras do Eixo, por un importe de 29.000,00 €
19. Afirmado e acondicionamento da estrada Balcaide-Quintáns (Teo), por un
importe de 288.817,70 €

Ascendendo o total orzamentado para estas obras a 1.750.802,84 €.

4.3. Proposta da Alcaldía sobre aceptación dos termos establecidos na concesión de
subvencións para a solución da infravivenda rural
Dase lectura á proposta da alcaldía, de data 15.01.2009, relativa á aceptación dos termos
establecidos na concesión de subvencións para a solución da infravivenda rural, que
copiada literalmente, di o que segue:
“A Orde do 29 de abril de 2008 aprobou as bases e a convocatoria de subvencións aos
concellos para resolver o problema da infravivenda rural. Ao amparo desta orde, o
Alcalde de Teo presentou con data do 30 de xuño de 2008 a solicitude de subvención
para os casos seleccionados polo departamento de Servizos sociais do concello, coas
valoracións técnicas sobre as vivendas realizadas polo Departamento municipal de
Urbanismo.

17

Vista a solicitude da Delegación Provincial da Consellería de Vivenda e Solo,
proponse:
1. Reiterar o acordo de solicitude da subvención á Consellería de Vivenda e
Solo, aceptando os termos da Orde do 28 de abril de 2008 de conformidade
coa memoria, orzamento e prazo establecidos, facultado ao Alcalde, D.
Martiño Noriega, para a aceptación da subvención referida ás seguintes
solicitudes realizadas:
Subvención a fondo perdido para infravivenda rural de Dna. Margarita
Segade Barral, en Vilanova s/n (Recesende)
Subvención a fondo perdido para infravivenda rural de Dna. María
Isolina Nogueira Llamazares, en Covas s/n (Cacheiras)
Subvención a fondo perdido para infravivenda rural de Dna. Consuelo
García Vázquez, en Tarrío, 4 (Recesende)
Subvención a fondo perdido para infravivenda rural de D. Antonio
Salgueiro Seijo, en Vilariño s/n (Vilariño)
Subvención a fondo perdido para infravivenda rural de Dna. Carmen
Lueiro Noya, en Póboa, 33 (Cacheiras)
Subvención a fondo perdido para infravivenda rural de Dna. Purificación
Gude González, en Vilar, 4 (Cacheiras)
Subvención a fondo perdido para infravivenda rural de Dna. Rosalía
Piedra Parajó, en Paraxó s/n (Luou).”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros que legalmente a
compoñen, acorda aprobar a proposta da Alcaldía en tódolos seus termos.

5. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto, non se formulan rogos nin preguntas.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e cincuenta minutos, de
orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu,
Secretaria accidental, dou fe.
O Alcalde,

A Secretaria acctal,

Martiño Noriega Sánchez

Mª Pilar Sueiro Castro
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 2 DE FEBREIRO DE 2009.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14:30 horas do día 2 de febreiro de 2009,
reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
Dª Carmen Diéguez González
Dª. Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS
2º) LICENZAS DE APERTURA.
3º). CONCESIÓN DAS AXUDAS DE ENSINO E TRANSPORTE ESCOLAR
2008/2009
4º) APROBACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
5º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
6ª) ROGOS E PREGUNTAS

1

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da
Xunta de Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos
incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007
(nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación
de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:

1.1. A D. ARTURO PEREIRA PIEDRA, licenza para acondicionamento de local
destinado a clínica dental en Casalonga-Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 31.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións das normativas sectoriais e dará cumprimento das
condicións legais sobre contaminación acústica, gases, fumes, residuos, ambiental, etc.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 634,28 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 694,28 euros.

1.2. A REDESYL S.L. en representación de COMUNIDADE DE PROPIETARIOS U16-A1, licenza para reparación de fachada da U-16-A1 de Os Tilos, segundo memoria
valorada redactada polo técnico Alejandro Rodríguez Freire.
Expediente núm: 32.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das
obras, e de tódadas normativas de seguridade vixentes.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
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antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 500,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 560,00 euros.

1.3. A D. MANUEL MELLA CASTRO, licenza para construción de un cerre de 226
ml., con bloque, postes e alambre, na finca nº 573 de Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 33.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 140,62 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 200,62 €.

1.4. A D. JOSÉ MANUEL MONTERO LEIRA, licenza para construción de un cerre de
164 ml., con bloque, postes e alambre, na finca nº 273 de A Póboa, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 34.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública,
situando a base na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 102,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 162,04 €.

1.5. A D. JOSÉ LUIS LÓPEZ VILLAR, licenza para construción de un cerre de 31 ml.
polo fronte da finca e de 196 ml. entre lindeiros, na finca nº 2319 “Cubillón”, en
Bustelo, parroquia de Luou.
Expediente núm: 35.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública e como
mínimo a 1,50 metros do borde da cuneta, situando a base na mesma cota que a pista
actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 141,24 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 201,24 €.

1.6. A D. SANTIAGO CALVIÑO OTERO, licenza para construción de un cerre de 145
ml., con bloques, postes e alambre, na finca nº 2360 de San Domingo, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 36.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública,
situando a base na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 90,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 150,22 €.

1.7. A D. MANUEL LÓPEZ ANEIROS, licenza para construción de un cerre de 40 ml.,
polo fronte da finca nº 373 de A Devesa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 37.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a base do
cerre na mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-No acceso instalarase unha tubería de 40 centímetros de diámetro mínimo.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 metros no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,89 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,89 €.

1.8. A Dª. MANUELA PARADA ÁLVAREZ, licenza para construción de un cerre de
120 ml. (18 ml. polo fronte, 82 ml. entre lindeiros e 20 ml. na parte posterior), en
Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 38.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública,
situando a base na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 metros no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 €.

1.9. A D. FERNANDO GROBAS GALLEGO, licenza para construción de un cerre de
62 ml. e rampa de acceso de 4 metros, en A Igrexa, parroquia de Reis.
Expediente núm: 39.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública,
situando a base na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 metros no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A rampa de acceso situarase no borde do cerre e instalarase unha tubería de 40
centímetros de diámetro mínimo. O pavimento sobre o tubo está na mesma cota que a
pista existente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 39,59 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 99,59 €.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
1.10.- Dada conta do escrito asinado por D. BRAIS JORGE DEL RÍO, de data
20.01.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 395, no que solicita prórroga da
licenza que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 11.08.2008,
expediente 232/08, para construción dunha vivenda unifamiliar no lugar de A Pedreira,
parroquia de Calo; visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en data
30.01.2009 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. BRAIS JORGE DEL RÍO (expte. P-1/09), en base ao artigo 197.2 da
Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior ao
inicialmente acordado (seis meses).
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

1.11.- Dada conta do escrito asinado por Dª. ESTHER GÓMEZ BOQUETE, de data
26.01.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 515, no que solicita prórroga da
licenza que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 11.08.2008,
expediente 231/08, para construción dunha vivenda unifamiliar no lugar de A Igrexa,
parroquia de Calo; visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en data
30.01.2009 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. ESTHER GÓMEZ BOQUETE (expte. P-2/09), en base ao artigo
197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non
superior ao inicialmente acordado (seis meses).
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CORRECIÓN EN LICENZA DE SEGREGACIÓN.
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1.12.- Vista a documentación presentada por D. Manuel Vila Villar, de data xuño 2008,
con rexistro de entrada no Concello núm. 6968, do 30.07.2008, solicitando a corrección
na licenza de segregación da finca 457-2 do plano de concentración da parroquia de
Cacheiras, no lugar de Feros, concedida pola Comisión de Goberno en sesión de data
22.08.2002 a Dª. Cristina Vila Paderne, referente a titularidade dos lindes das parcelas
resultantes, segundo proxecto modificado que se presenta, asinado polo arquitecto José
Alberto Iglesias Fungueiriño; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a D. MANUEL VILA VILLAR a corrección solicitada, realizandose de
acordo co proxecto presentado, correxindo exclusivamente os titulares dos lindeiros.
A corrección outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro.

2º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA PROVISIONAL.
2.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. ARTURO PEREIRA PIEDRA,
CIF/NIF: 33.212.561-D (expte. 11/08), para licenza de apertura/instalación dun local
destinado a CLÍNICA DENTAL (epígrafe 392.2), en Casalonga-Osebe, parroquia de
Calo.
Visto o proxecto presentado asinado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova, visado
no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en data 24.01.2006, e as modificación
visadas o 26.08.2008, o informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de
Sanidade de data 22.12.2008, o informe do arquitecto técnico municipal de data
2.12.2008; e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ARTURO PEREIRA PIEDRA a licenza provisional para o
establecemento dun local destinado a CLÍNICA DENTAL condicionada a súa
instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos:
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
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expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
-. En caso de dispoñer de fornos: Para a evacuación dos fumes e gases procedentes da
instalación deberase contar cun shunt independiente o do resto do edificio, e o conducto
de evacuación deberá supera-la cumbreira do edificio.
-. Deberá solicita-la inscripción no Rexistro Xeral de Productores e Xestores de
Residuos de Galicia, como pequeño productor de residuos perigosos no caso de
producir menos de 10 Tn anuais de residuos perigosos, ou solicita-la autorización de
productor de residuos perigosos en caso de superar a antedita cantidade. Todo elo
segundo o establecido no Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime
xurídico da producción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Productores e
Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 124, 29/06/2005).
-.Os envases adicados ó almacenamento de residuos perigosos e os seus peches deberán
ser resistentes e estar en bo estado, e contar cos dipositivos adecuados que garantan a
non existencia de fugas ou derrames sobre o chan, segundo o establecido no Real
Decreto 833/88, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 20/1986 de
residuos perigosos (BOE nº 182, 30/07/88).
-.Os residuos perigosos deberán estar etiquetados segundo o establecido no Real
Decreto 833/88, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 20/1986 de
residuos perigosos (BOE nº 182, 30/07/88).
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
-. Deberá ter autorización da Consellería de Sanidade como “establecemento sanitario”
(Decreto 77/2001, 29 de marzo DOG 72, 11/04/01).
-. En caso de realizar radiografías: Deberá ter autorización para utilización de aparellos
de raios X con fins de diagnóstico médico (R.D. 1891/1991, de 30 de decembro)

-Non se iniciará o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
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2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
35,21 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
2.2.- Escrito de Dª. CARMEN ALDREY PIÑEIRO, CIF/NIF: 33.206.074-P (expte.
7/08), de data 14.07.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 6420, solicitando
licenza para o establecemento de unha PEIXERÍA.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal aos
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 18.12.2008 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 23.01.2009,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento de unha PEIXERÍA, a emprazar en A Ramallosa, parroquia de Lucí.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.

2.3.- Escrito de Dª. Mª DEL CARMEN GARCÍA POSE, CIF/NIF: 32.757.400-H
(expte. 9/08), de data 10.07.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 6347,
solicitando licenza para o establecemento de unha FARMACIA.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal aos
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 5.12.2008 e o informe
favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 22.12.2008, segundo
os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e
perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento de unha FARMACIA, a emprazar en Os Tilos, U-10-B.
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2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.

3. CONCESIÓN DAS AXUDAS DE ENSINO E TRANSPORTE ESCOLAR
2008/2009
Vista a proposta de data 29 de xaneiro de 2009 elevada pola Comisión de avaliación das
axudas de ensino e transporte escolar para o curso 2008/2009, na que se propón a
concesión e denegación das seguintes axudas:
 Axudas de ensino para o curso 2008/2009:
ALUMNO

CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

CAUSA EXCLUSION

ABEL ASOREY ANDREA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3 ª

ABEL ASOREY LAURA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

BANZAS BARO AGUSTIN

CONCEDIDA

50 €

BANZAS BARO SEBASTIAN
MARTIN

CONCEDIDA

200 €

BANZAS BARO TATIANA

CONCEDIDA

50 €

BARREIRO CASTELAO
LUCAS

CONCEDIDA

120 €

BASTEIRO DE LA PEÑA
SAMUEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

BEIROA TARRIO DANIEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3 ª

BEIROA TARRIO PEDRO
ANTONIO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3 ª

BLANCO GUZMAN ANDREA

CONCEDIDA

50 €

BLANCO GUZMAN BORJA

CONCEDIDA

50 €

BLANCO POSTIGO AROHA

CONCEDIDA

50 €

BLANCO POSTIGO DAVID

CONCEDIDA

50 €

BLANCO SANDEZ JORGE

CONCEDIDA

120 €

BLANCO SANDEZ ZAIRA

CONCEDIDA

50 €

BLANCO UZAL ANXO

CONCEDIDA

50 €

BLANCO UZAL CARLOS

CONCEDIDA

200 €

BOO COMOJO KATIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

BOQUETE CESAR DANIEL

CONCEDIDA

50 €

BOQUETE CESAR JOSE
RAMON

CONCEDIDA

200 €

BOTANA CAMPAÑA BRAIS

CONCEDIDA

50 €

BOTANA CASTRO CELTIA

CONCEDIDA

120 €

BOTANA FERNANDEZ,
HUGO

CONCEDIDA

50 €

BOTANA RIVAS MAIKO

CONCEDIDA

120 €

BRAÑA LOPEZ ADRIAN

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

BRAÑA LOPEZ LUCIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

BREA FONTANS PABLO

DENEGADA

IRPF 2007 INCOMPLETO

BREA FONTANS RUBEN

DENEGADA

IRPF 2007 INCOMPLETO

CAJARAVILLE PAZOS
OSCAR

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CALVO FERNANDEZ
NOEMI

CONCEDIDA

120 €

CAMAÑO REY CLAUDIA

CONCEDIDA

120 €

CAMPOS FERNANDEZ IRIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CAMPOS FERNANDEZ
MANUEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CAMPOS MENDOZA
ANDREA

CONCEDIDA

50 €

CAMPOS MENDOZA
DANIEL

CONCEDIDA

120 €

CANCELO SANCHEZ
SIMON

CONCEDIDA

120 €

CAO PASCUAL RODRIGO

CONCEDIDA

50 €

CARBALLAL TOSAR BRAIS

CONCEDIDA

120 €

CARBALLAL TOSAR
MARCOS

CONCEDIDA

50 €

CARBIA DOPAZO
RODRIGO

CONCEDIDA

120 €

CARRILLO MAROÑAS
ESTEBAN

CONCEDIDA

50 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

CARRILLO MAROÑAS
NEREA

CONCEDIDA

120 €

CASAL LINARES EVA

CONCEDIDA

50 €

CASAL LINARES GLORIA

CONCEDIDA

50 €

CASAL LINARES LUCIA

CONCEDIDA

50 €

CASTELAO FERREIRO IRIA
MARIA

CONCEDIDA

200 €

CASTELLANOS
VILLAVERDE HUGO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CASTILLO CREGO ANDRES

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CASTILLO CREGO
NICOLAS

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CASTIÑEIRAS MERA
MIRIAM

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CASTIÑEIRAS MERA YAGO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CASTRO CAMPOS ANIRA

CONCEDIDA

120 €

CASTRO CARBALLAL IVAN

CONCEDIDA

50 €

CASTRO CARBALLAL
LORENA

CONCEDIDA

50 €

CASTRO GASPAR IAGO

CONCEDIDA

50 €

CASTRO GASPAR MARIA

CONCEDIDA

50 €

CASTRO MAYO JOAQUIN

CONCEDIDA

50 €

CASTRO SANTOS IGNACIO

CONCEDIDA

50 €

CASTRO SANTOS MIGUEL

CONCEDIDA

200 €

CASTRO VAAMONDE
ADOLFO

CONCEDIDA

120 €

CASTRO VAAMONDE
ADRIAN

CONCEDIDA

120 €

CEBEIRO CABO JESSICA

CONCEDIDA

50 €

CEBEIRO CABO TOMAS

CONCEDIDA

50 €

CESPON SISTO DANIEL

CONCEDIDA

50 €

CESPON SISTO RUBEN

CONCEDIDA

50 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

COELLO SANJURJO
NEREA

CONCEDIDA

120 €

CONDE GAREA GABRIEL

CONCEDIDA

50 €

CONDE GAREA JUAN

CONCEDIDA

120 €

CONDE GAREA NOEMI

CONCEDIDA

50 €

CONDE PEREIRA ALBA

CONCEDIDA

200 €

CONDE PEREIRA PABLO

CONCEDIDA

50 €

COSTA LARRAURI JUAN
JOSE

CONCEDIDA

200 €

COSTA LARRAURI LUIS
FERNANDO

CONCEDIDA

50 €

COUSO VIANA ANA

CONCEDIDA

50 €

COUSO VIANA ANDRES

CONCEDIDA

120 €

COUSO VIANA ANTON

CONCEDIDA

50 €

COUSO VIANA MATEO

CONCEDIDA

120 €

COUSO VIANA SABELA

CONCEDIDA

50 €

CRESPO REY ALEXANDRE

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

CRESPO REY UXIA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

CUDILLERO MOSQUERA
NAARA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CUNDINS TAJES JAIME

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 5ª

DAVILA ALFAYA NICOLAS

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS DO PAI
INSUFICIENTES

DE LA FUENTE SEOANE
RUBEN

CONCEDIDA

DOMINGUEZ BLANCO
PATRICIA

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

DOMINGUEZ BLANCO
TANIA

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

DOMINGUEZ PEREIRA
ANXO

CONCEDIDA

50 €

CONCEDIDA

50 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

200 €

DOMINGUEZ PEREIRA
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

DOMINGUEZ PEREIRA
MIGUEL

CONCEDIDA

50 €

DONO LISTE ISMAEL

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

DONO LISTE UXIA

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

DUARTE MELLA LAURA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

DUARTE TALLON MIGUEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 5ª

FEAS GASAMANS NOA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

FELPETE FRANQUEIRO
PABLO

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

FERNANDEZ DUVAL
LORENA

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

FERNANDEZ DUVAL LUCIA

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

FERNANDEZ GARCIA
PABLO

CONCEDIDA

FERNANDEZ LEA ZAIRA

DENEGADA

FERNANDEZ MENDEZ
ADRIAN

CONCEDIDA

50 €

FERNANDEZ MENDEZ
ALOIA

CONCEDIDA

200 €

FERNANDEZ MENDEZ
SERGIO

CONCEDIDA

50 €

FERNANDEZ PITA SABELA

DENEGADA

FERREIRA BOQUETE
ANGELA

CONCEDIDA

50 €

FERREIRA BOQUETE
JAIRO

CONCEDIDA

50 €

FERREIRA BOQUETE
PAULA

CONCEDIDA

50 €

FERREIRA MOSQUERA
ALVARO

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

FERREIRA MOSQUERA
TANIA MARIA

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

FERRO LANDEIRA ESTHER

CONCEDIDA

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

LORENA

50 €
NON CUMPRE BASE 3ª

NON CUMPRE BASE 3ª

50 €
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

FERRO LANDEIRA IKER

CONCEDIDA

120 €

FERRO SANTOS ALICIA

CONCEDIDA

200 €

FERRO SANTOS DIEGO

CONCEDIDA

50 €

FERRON GARCIA ALBA

CONCEDIDA

50 €

FERRON LEA DARIO

CONCEDIDA

50 €

FERRON LEA DAVID

CONCEDIDA

200 €

FERRON LEA DIEGO

CONCEDIDA

200 €

FIGUEROA DE LA FUENTE
NICOLAS

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

FIGUEROA DE LA FUENTE
UXIO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

FRAMIL LEA MIGUEL
ANGEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASES 2ª E 3ª

FRANCO ANTONELLA

CONCEDIDA

FRANCO QUIÑOY SARA

DENEGADA

FRANCO SANTIAGO

CONCEDIDA

FRANQUEIRO
BAHAMONDE ANA MARIA

DENEGADA

FRIEIRO SANDEZ ANTIA

CONCEDIDA

50 €

FRIEIRO SANDEZ DAVID

CONCEDIDA

120 €

FUENTES SANIN RUBEN

DENEGADA

GARCIA AMADO MANUEL

CONCEDIDA

120 €

GARCIA AMADO NOA

CONCEDIDA

50 €

GARCIA ANTELO BRAIS

CONCEDIDA

120 €

GARCIA ANTELO CLAUDIA

CONCEDIDA

120 €

GARCIA CAO IVAN

CONCEDIDA

120 €

GARCIA DURAN REBECA

CONCEDIDA

50 €

GARCIA DURAN RUBEN

CONCEDIDA

50 €

GARCIA DURAN SONIA

CONCEDIDA

50 €

GARCIA LOPEZ OSCAR

CONCEDIDA

75 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

50 €
NON CUMPRE BASE 3ª
120 €
NON ASINA DECLARACIONS
XURADAS

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

GARCIA LOPEZ YOLANDA

CONCEDIDA

50 €

GARCIA QUEIRO NURIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

GARCIA SIXTO ARTURO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

GERPE RODRIGUEZ
BEATRIZ

CONCEDIDA

120 €

GERPE RODRIGUEZ
NOELIA

CONCEDIDA

120 €

GERPE RODRIGUEZ
SERGIO

CONCEDIDA

50 €

GILLIN GOMEZ AITANA

CONCEDIDA

120 €

GILLIN GOMEZ ANAIA

CONCEDIDA

120 €

GILLIN GOMEZ GONZALO

CONCEDIDA

50 €

GOLMAR VARELA ARON
JOSE

CONCEDIDA

50 €

GOMEZ CARBALLO CARLA
CATARINA

CONCEDIDA

50 €

GOMEZ CARBALLO MALCO

CONCEDIDA

50 €

GOMEZ JORGE MANUEL
JAVIER

CONCEDIDA

50 €

GOMEZ MAHIA NICOLAS

CONCEDIDA

120 €

GOMEZ MUÑIZ BRAIS

CONCEDIDA

120 €

GOMEZ MUÑIZ MIGUEL

CONCEDIDA

50 €

GONDELLE MOREIRA
SARA

CONCEDIDA

120 €

GONZALEZ BLANCO IVET

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

GONZALEZ BUSTABAD
NATALIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

GONZALEZ DIOS IVAN

CONCEDIDA

GONZALEZ LOPEZ
ADRIANA

DENEGADA

INCUMPRE BASE 3ª

GONZALEZ LOPEZ
SANTIAGO JOSE

DENEGADA

INCUMPRE BASE 3ª

GONZALEZ MOURIÑO
AINHOA

CONCEDIDA

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

120 €

50 €
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

GONZALEZ MOURIÑO
RICARDO

CONCEDIDA

50 €

GONZALEZ VARELA IRIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

HOMBRE MORENO PAULA

DENEGADA

NON PRESENTA
DOCUMENTACION ECONOMICA
SUFICIENTE EN PRAZO

IGLESIAS BLANCO XOSE
GUILLERME

CONCEDIDA

200 €

IGLESIAS CIMADEVILA
SANDRA

CONCEDIDA

50 €

IGLESIAS GARAZO LUCIA

CONCEDIDA

120 €

IGLESIAS GONZALEZ
ANGELA

CONCEDIDA

120 €

IGLESIAS PORTELA
ADRIAN

CONCEDIDA

200 €

IGLESIAS PORTELA
JAVIER

CONCEDIDA

50 €

JAMARDO GONZALEZ
NICOLAS

CONCEDIDA

120 €

JAMARDO GONZALEZ
RODRIGO

CONCEDIDA

50 €

LAMAS FIEIRO RUBEN

DENEGADA

LAREO CAMIÑA DARIO

CONCEDIDA

50 €

LAREO CAMIÑA MANUEL
ANTONIO

CONCEDIDA

200 €

LAREO CAMIÑA NOELIA

CONCEDIDA

50 €

LARIÑO LUEIRO ADRIAN

DENEGADA

LARRAURI HERNANDEZ
ALESANDRA NICOL

CONCEDIDA

50 €

LEAL GARCIA DIEGO

CONCEDIDA

200 €

LOPEZ CAMPOS
ESTEFANIA

CONCEDIDA

200 €

LOPEZ CAMPOS MARIA

CONCEDIDA

120 €

LOPEZ FRANCO DAVOR
JOSE

CONCEDIDA

50 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

NON CUMPRE BASE 3ª

NON CUMPRE BASE 3ª

22

CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

LOPEZ FRANCO NOEMI

CONCEDIDA

120 €

LOPEZ GALLEGO MARIA
DE LAS MERCEDES

CONCEDIDA

200 €

LOPEZ GALLEGO MARIA
DEL SOCORRO

CONCEDIDA

200 €

LOPEZ LEIS ADRIAN

CONCEDIDA

50 €

LOPEZ LEIS JAIME

CONCEDIDA

50 €

LOPEZ MUNIN ADRIAN

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

LOPEZ MUNIN YAGO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

LOPEZ RODRIGUEZ IVAN

CONCEDIDA

LOPEZ SANCHEZ MIRIAM

DENEGADA

LOPEZ SEIJAS JACOBO

CONCEDIDA

200 €

LOPEZ SEIJAS JORGE

CONCEDIDA

50 €

LOSADA MOURE LAURA

DENEGADA

IRPF 2007 INCOMPLETO

LOSADA MOURE PABLO

DENEGADA

IRPF 2007 INCOMPLETO

LUEIRO IGLESIAS RAFAEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

MACEIRA MENENDEZ IAGO

CONCEDIDA

120 €

MACEIRA MENENDEZ IKER

CONCEDIDA

120 €

MACEIRA MENENDEZ
ISMAEL

CONCEDIDA

50 €

MALLO RODRIGUEZ MARIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 2ª

MAREQUE FONTAO DAVID

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS DO PAI
INSUFICIENTES

MAREQUE FONTAO DIEGO

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS DO PAI
INSUFICIENTES

MAREQUE FONTAO JORGE

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS DO PAI
INSUFICIENTES

MARQUEZ GONZALEZ
IRENE

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

MARQUEZ MENDEZ
ADOLFO

CONCEDIDA

50 €

MARQUEZ MENDEZ
MANUEL

CONCEDIDA

50 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

120 €
PRESENTADA FORA DE PRAZO
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

MARQUEZ MENDEZ
MARCELINO

CONCEDIDA

50 €

MARTINEZ BLANCO
AGUSTINA

CONCEDIDA

50 €

MARTINEZ BLANCO
FEDERICO

CONCEDIDA

120 €

MARTINEZ DOMINGUEZ
ANDER

CONCEDIDA

50 €

MARTINEZ DOMINGUEZ
ARIANE

CONCEDIDA

50 €

MARTINEZ DOMINGUEZ
NAIA

CONCEDIDA

120 €

MATA MARTINEZ BRAIS

CONCEDIDA

120 €

MATALOBOS CARBALLO
CATHERINE

CONCEDIDA

50 €

MATALOBOS CARBALLO
MARTA

CONCEDIDA

50 €

MELLA PEROL CARLOS

CONCEDIDA

200 €

MELLA PEROL NOELIA

CONCEDIDA

50 €

MELLA VARELA DIEGO

CONCEDIDA

50 €

MELLA VARELA YAIZA

CONCEDIDA

120 €

MENDEZ NEIRA
FRANCISCO JAVIER

CONCEDIDA

50 €

MENDEZ NEIRA IRIA

CONCEDIDA

200 €

MENDEZ SORDO DAVID

CONCEDIDA

50 €

MENDEZ SORDO LUCIA

CONCEDIDA

50 €

MILLAN NOGUEIRA
ALEJANDRA

CONCEDIDA

50 €

MOLICA CAO LUIS
ALBERTO

DENEGADA

MONTES GONZALEZ
BRUNO

CONCEDIDA

MONTES MARQUEZ
ALEJANDRO

DENEGADA

ALUMNO

CONCEDIDA

CAUSA EXCLUSION

DATOS ECONOMICOS DO PAI
INSUFICIENTES

50 €

NON CUMPRE BASE 3ª
50 €

MONTES TRUJILLO
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

MONTES TRUJILLO JUAN

CONCEDIDA

120 €

MOREIRA LOUREIRO
ANXO

CONCEDIDA

50 €

MOREIRA LOUREIRO
DANIEL

CONCEDIDA

200 €

MOSQUERA FERRO
ISABEL

DENEGADA

MOTA PRIETO ALBA

CONCEDIDA

200 €

MOTA PRIETO BRAIS

CONCEDIDA

50 €

MOURE LAMAS DANIEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 2ª

MOURE LAMAS PEDRO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 2ª

MOURELLE BLANCO
MICAELA

CONCEDIDA

50 €

NAVEIRA PEREIRO ANIBAL

CONCEDIDA

50 €

NAVEIRA PEREIRO
NATALIA

CONCEDIDA

50 €

NIEVES BRIZUELA ALVARO

DENEGADA

NUÑEZ BALADO SANDRA

CONCEDIDA

50 €

NUÑEZ BALADO VICTOR

CONCEDIDA

200 €

NUÑEZ LOUREIRO ADRIAN

CONCEDIDA

200 €

ORTEGON SOBREDO
MARA

CONCEDIDA

120 €

OTERO AGEITOS JULIA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

OTERO AGEITOS MARIA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

OTERO REY NOE

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª: NON
EMPADROADO

PAMPIN TOLDERLUND
GONZALO

CONCEDIDA

50 €

PAMPIN TOLDERLUND
JUAN IGNACIO

CONCEDIDA

50 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

ANTHONY

NON XUSTIFICA GASTO EN
MATERIAL

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES
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ALUMNO

CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

CAUSA EXCLUSION

PARAJO REGUEIRO
ALEJANDRO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

PARAMA PEREZ
ALEJANDRO

DENEGADA

DOCUMENTACION
PRESENTADA FORA DE PRAZO

PARAMA PEREZ VANESA

DENEGADA

DOCUMENTACION
PRESENTADA FORA DE PRAZO

PARIS MARTINEZ AINHOA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 5ª

PARIS MARTINEZ
ALEXANRA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 5ª

PAZ DIAZ RUT

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 5ª

PAZ DIAZ SARAI

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 5ª

PEDROUZO RONCERO
PABLO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

PELETEIRO ABEAL
ALVARO

CONCEDIDA

50 €

PELETEIRO ABEAL
BERENGUELA

CONCEDIDA

50 €

PELETEIRO ABEAL
REBECA

CONCEDIDA

50 €

PENIDO VAZQUEZ IRENE

CONCEDIDA

50 €

PENIDO VAZQUEZ ISABEL

CONCEDIDA

50 €

PEÑA OTERO ESTEFANIA

CONCEDIDA

50 €

PEÑA OTERO JOSE
CARLOS

CONCEDIDA

120 €

PEÑA VILLASENIN SIMON

CONCEDIDA

200 €

PEON CABADO ANDREA

CONCEDIDA

120 €

PEREIRA CAJARAVILLE
FABIAN

CONCEDIDA

50 €

PEREIRAS MALLOU MARIA
ESPERANZA

DENEGADA

PEREIRAS MIRANDA ANXO

CONCEDIDA

120 €

PEREIRAS MIRANDA BRAIS

CONCEDIDA

50 €

PEREIRO FERNANDEZ
ADRIAN

CONCEDIDA

200 €

NON CUMPRE BASE 2ª
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

PEREIRO FERNANDEZ
IAGO

CONCEDIDA

50 €

PEREZ BARCALA ALBA

CONCEDIDA

50 €

PEREZ BARCALA RUBEN

CONCEDIDA

50 €

PEREZ GERPE MIRIAM

CONCEDIDA

50 €

PEREZ GERPE NEREA

CONCEDIDA

50 €

PEREZ PEREZ ADRIAN

DENEGADA

PEREZ TEJO ALEJANDRO

CONCEDIDA

120 €

PEREZ TEJO NOELIA

CONCEDIDA

50 €

PERNAS COLLAZO
ALVARO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

PERNAS COLLAZO
CARMEN

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3º

PETEIRO HERNANDEZ
LARA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 2ª

PETEIRO HERNANDEZ
RITA

CONCEDIDA

PETEIRO HERNANDEZ
TATIANA

DENEGADA

PICARDO MIGUEZ
CHRISTIAN

CONCEDIDA

120 €

PINTOS POLLAN AGUSTIN

CONCEDIDA

120 €

PINTOS POLLAN MATIAS

CONCEDIDA

50 €

PINTOS POLLAN
VALENTINA

CONCEDIDA

120 €

QUEIRO LORENZO LAURA

CONCEDIDA

50 €

REBOLO GOMEZ ADRIAN

CONCEDIDA

200 €

REBOREDO PEREIRO
SANTIAGO

CONCEDIDA

120 €

REBOREDO PEREIRO
SERGIO

CONCEDIDA

50 €

REGO FERNANDEZ
ALDARA

CONCEDIDA

50 €

REGO FERNANDEZ XIANA

CONCEDIDA

120 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

NON CUMPRE BASE 3ª

200 €

NON CUMPRE BASE 2ª
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

RENDO LEAL ANGELA

CONCEDIDA

50 €

RENDO LEAL CELIA

CONCEDIDA

120 €

REQUEIJO AYUDE IRIA

CONCEDIDA

50 €

REQUEIJO AYUDE
MANUEL

CONCEDIDA

120 €

REY BARREIRO ADAN

DENEGADA

IRPF 2007 INCOMPLETO

REY BARREIRO NICOLAS

DENEGADA

IRPF 2007 INCOMPLETO

REY BOO NATALIA

CONCEDIDA

50 €

REY BOO OLALLA

CONCEDIDA

200 €

REY DALAMA PAULA

DENEGADA

RIAL SEIJO CAROLINA

CONCEDIDA

120 €

RIBADAS CLEMENTE NOA

CONCEDIDA

120 €

RIVADULLA MALLO MARIA
IRENE

CONCEDIDA

50 €

RIVADULLA MALLO
MARIÑA

CONCEDIDA

120 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

NON CUMPRE BASE 3ª

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES E NON
XUSTIFICA MATERIAL

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES E NON
XUSTIFICA MATERIAL

RODRIGUEZ BUELA
MARTA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES E NON
XUSTIFICA MATERIAL

RODRIGUEZ COUSO
ADRIAN

CONCEDIDA

50 €

RODRIGUEZ FERREIRO
NOA

CONCEDIDA

120 €

RODRIGUEZ GOMEZ
ALEJANDRO

CONCEDIDA

200 €

RODRIGUEZ GOMEZ ELOY

CONCEDIDA

50 €

RODRIGUEZ GOMEZ JUAN

CONCEDIDA

120 €

RODRIGUEZ LOPEZ LARA

CONCEDIDA

50 €

RODRIGUEZ BUELA
CRISTINA

RODRIGUEZ BUELA JOSE
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

RODRIGUEZ LOPEZ LIA

CONCEDIDA

50 €

RODRIGUEZ RODRIGUEZ
MIGUEL

CONCEDIDA

200 €

ROMERO CASTRO
BEATRIZ

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

ROMERO CASTRO FABIAN

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

ROSENDE LIÑARES
BEATRIZ

CONCEDIDA

200 €

ROSENDE LIÑARES
CRISTINA

CONCEDIDA

50 €

SAA DAPARTE JAVIER
MANUEL

DENEGADA

SALGADO JORGE
EDUARDO

CONCEDIDA

50 €

SALGADO JORGE
JOAQUIN

CONCEDIDA

50 €

SALGUEIRO POMBO DAVID

CONCEDIDA

120 €

SALMONTE RIVADULLA
ENRIQUE

CONCEDIDA

50 €

SALMONTE RIVADULLA
NOELIA

CONCEDIDA

50 €

SAMPAIO VALLADARES
BEATRIZ

CONCEDIDA

50 €

SANCHEZ DOMINGUEZ
ANDREA

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

SANCHEZ DOMINGUEZ
RUBEN

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

SANCHEZ GOMEZ LUCIA

CONCEDIDA

50 €

SANCHEZ GOMEZ SIMON

CONCEDIDA

50 €

SANCHEZ LAREO ELOY

CONCEDIDA

50 €

SANCHEZ LAREO TANIA

CONCEDIDA

50 €

SANDEZ LANDEIRA DARIO

CONCEDIDA

200 €

SANDEZ LANDEIRA DAVID

CONCEDIDA

200 €

SANIN SANCHEZ DANIEL

CONCEDIDA

50 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

NON CUMPRE BASE 3ª
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

SANIN SANCHEZ LORENA

CONCEDIDA

50 €

SAYANS LUEIRO ANDREA

DENEGADA

PRESENTAN IRPF 2006

SAYANS LUEIRO
ROBERTO

DENEGADA

PRESENTAN IRPF 2006

SEIJO CAJARAVILLE
SANDRA

CONCEDIDA

SEOANE DA SILVA
EDUARDO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

SEOANE MATO MICAELA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

SEOANE MATO SARA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

SEOANE MIRAS AARON

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

SEOANE MIRAS SONIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

SEOANE MOSQUERA
MARTIN

CONCEDIDA

50 €

SERRANO MATA SARA

CONCEDIDA

50 €

SILVA CASTRO
ALEJANDRO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

SILVA PARDAL CRISTINA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

SISTO FONTANS MANUEL

CONCEDIDA

50 €

SISTO FONTANS RAUL

CONCEDIDA

120 €

SIXTO BLANCO ANTONIO

CONCEDIDA

200 €

SIXTO BLANCO ROBERTO

CONCEDIDA

200 €

SONEIRA PEREZ JORDI

CONCEDIDA

50 €

SONEIRA PEREZ SANDRA

CONCEDIDA

50 €

SOUTO PENAS ELENA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

SOUTO PENAS LUCIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

SUAREZ ALVAREZ
HADRIAN

CONCEDIDA

200 €

SUAREZ ALVAREZ MENCIA

CONCEDIDA

50 €

SUAREZ CARDOSO
GONZALO

CONCEDIDA

200 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

200 €
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

SUAREZ CARDOSO LUCIA

CONCEDIDA

50 €

SUAREZ CARDOSO OSCAR

CONCEDIDA

50 €

SUAREZ LUEIRO
CHRISTIAN

CONCEDIDA

180 €

SUAREZ LUEIRO LORENA

CONCEDIDA

75 €

TARRIO MOURIÑO MARTA

DENEGADA

TEPLITZKY MALLON IAN
JOSE

CONCEDIDA

200 €

TEPLITZKY MALLON
MIRANDA ALEXIA

CONCEDIDA

50 €

TOBIO MONTES CARLOS

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

TOBIO MONTES YOLANDA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

VAAMONDE MOSQUERA
SERGIO

CONCEDIDA

50 €

VALDES SOBREDDO
LAURA MARIA

CONCEDIDA

200 €

VALDES SOBREDO JULIAN
MANUEL

CONCEDIDA

50 €

VALENCIA RODRIGUEZ
SIMON

DENEGADA

VARELA BROCOS MANUEL
JESUS

CONCEDIDA

120 €

VARELA BROCOS MARIA
JOSE

CONCEDIDA

50 €

VARELA BROCOS
SANTIAGO

CONCEDIDA

50 €

VARELA FUENTES IRIA

CONCEDIDA

120 €

VARELA HERNANDEZ
ANXO

CONCEDIDA

50 €

VARELA HERNANDEZ
LARA

CONCEDIDA

50 €

VARELA MARROZOS
BEATRIZ

CONCEDIDA

200 €

CONCEDIDA

120 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

NON CUMPRE BASE 3ª

NON CUMPRE BASE 3ª

VARELA MARROZOS
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

VAZQUEZ CASTRO JOSE
ANTONIO

CONCEDIDA

120 €

VAZQUEZ CASTRO UXIA

CONCEDIDA

50 €

VAZQUEZ DIAZ TOMAS

CONCEDIDA

120 €

VAZQUEZ REY MARIA

CONCEDIDA

200 €

VAZQUEZ REY MARTA

CONCEDIDA

200 €

VAZQUEZ REY OLAIA

CONCEDIDA

50 €

VAZQUEZ SANTOS INES

CONCEDIDA

50 €

VAZQUEZ SANTOS NOE

CONCEDIDA

120 €

VAZQUEZ SOUTO ELENA

CONCEDIDA

50 €

VAZQUEZ SOUTO JORGE

CONCEDIDA

120 €

VAZQUEZ VIDAL AITANA

CONCEDIDA

50 €

VAZQUEZ VIDAL ALEX

CONCEDIDA

120 €

VENCE COYA MYRIAM

DENEGADA

VIEITES MAZAS MONICA

CONCEDIDA

120 €

VIEITES NOGUEIRA
ARANCHA

CONCEDIDA

50 €

VIEITES NOGUEIRA RUBEN

CONCEDIDA

50 €

VIEITES SAYANS CARLOS

CONCEDIDA

200 €

VIGO LOPEZ LUCIA

CONCEDIDA

50 €

VIGO LOPEZ MARTIN

CONCEDIDA

50 €

VIGO LOPEZ NURIA

CONCEDIDA

120 €

VILA MOSQUERA BEATRIZ

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

VILA MOSQUERA
GUADALUPE

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

VILA MOSQUERA MARIA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

VILA MOSQUERA MARIA
BARBARA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

DESIREE

PRESENTADA FORA DE PRAZO
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

VILAR BEIRAS ANXO

CONCEDIDA

50 €

VILAR BEIRAS DIEGO

CONCEDIDA

50 €

VILASECO CAO ADRIAN

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

VILASECO CAO UXIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

VILLAR PARAJO MATEO

CONCEDIDA

120 €

VILLAR PARAJO RITA

CONCEDIDA

50 €

VINSEIRO VILABOA
AINHOA

DENEGADA

VIÑO LOUREIRO
ALEJANDRO

CONCEDIDA

50 €

VIÑO LOUREIRO CARLOS

CONCEDIDA

50 €

VIÑO LOUREIRO MIGUEL

CONCEDIDA

50 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

DATOS ECONOMICOS DO PAI
INSUFICIENTES

 Axudas ó transporte escolar para o curso 2008/2009:
ALUMNO

CONCEDIDA / DENEGADA

CAUSA EXCLUSION

ABEL ASOREY LAURA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

BANZAS BARO SEBASTIAN
MARTIN

CONCEDIDA

BEIROA TARRIO DANIEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3 ª

BEIROA TARRIO PEDRO
ANTONIO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3 ª

BERNARDEZ ANTELO
ALEJANDRO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9ª

BOQUETE CESAR JOSE
RAMON

CONCEDIDA

BREA FONTANS RUBEN

DENEGADA

IRPF 2007 INCOMPLETO

CAO COELLO CRISTINA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CASTRO SANTOS MIGUEL

CONCEDIDA

CONDE PEREIRA ALBA

CONCEDIDA
CONCEDIDA

COSTA LARRAURI JUAN

33

ALUMNO

CONCEDIDA / DENEGADA

CAUSA EXCLUSION

DUARTE TALLON MIGUEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 5ª

FERNANDEZ POMBO
CARMEN NERI

CONCEDIDA

FERRON LEA DIEGO

CONCEDIDA

FRAMIL LEA MIGUEL ANGEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASES 2ª E 3ª

GARCIA SIXTO ARTURO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

GOMEZ FUENTES MIGUEL

CONCEDIDA

LEAL GARCIA DIEGO

CONCEDIDA

LOPEZ CAMPOS ESTEFANIA

DENEGADA

LOPEZ GALLEGO MARIA DE
LAS MERCEDES

CONCEDIDA

LOPEZ GALLEGO MARIA DEL
SOCORRO

CONCEDIDA

LOPEZ SANCHEZ MIRIAM

DENEGADA

LOPEZ SEIJAS JACOBO

CONCEDIDA

MALLO RODRIGUEZ MARIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 1ª E 2ª

MARCOS GARCIA CONDE
MARIA DEL VALLE

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS INSUFICIENTES E
NON ASINA DECLARACIONS XURADAS

MARQUEZ MENDEZ
MARCELINO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9ª

MENDEZ NEIRA IRIA

CONCEDIDA

MONTES GOMEZ MARIA
JOSE

DENEGADA

MONTES RODRIGUEZ
FERNANDO

CONCEDIDA

MOREIRA LOUREIRO DANIEL

CONCEDIDA

MOTA PRIETO ALBA

CONCEDIDA

NUÑEZ BALADO VICTOR

CONCEDIDA

OTERO AGEITOS JULIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9 ª

OTERO AGEITOS MARIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9 ª

PEÑA VILLASENIN SIMON

CONCEDIDA

JOSE

NON CUMPRE BASE 9ª

PRESENTADA FORA DE PRAZO

NON CUMPRE BASE 3ª
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ALUMNO

CONCEDIDA / DENEGADA

CAUSA EXCLUSION

PEREIRAS MALLOU
VANESSA

CONCEDIDA

PEREZ PEREZ ADRIAN

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

RODRIGUEZ BUELA
CRISTINA

DENEGADA

PRESENTAN IRPF 2006

RODRIGUEZ BUELA JOSE

DENEGADA

PRESENTAN IRPF 2006

RODRIGUEZ BUELA MARTA

DENEGADA

PRESENTAN IRPF 2006

ROSENDE LIÑARES BEATRIZ

CONCEDIDA

SAA DAPARTE JAVIER
MANUEL

DENEGADA

SANDEZ LANDEIRA DARIO

CONCEDIDA

SANDEZ LANDEIRA DAVID

CONCEDIDA

SEIJO CAJARAVILLE
SANDRA

CONCEDIDA

SISTO VAAMONDE MIGUEL

DENEGADA

SIXTO BLANCO ANTONIO

CONCEDIDA

SIXTO BLANCO ROBERTO

CONCEDIDA

SUAREZ CARDOSO
GONZALO

CONCEDIDA

TEPLITZKY MALLON IAN
JOSE

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9ª

TOBIO MONTES CARLOS

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9ª

TOBIO MONTES YOLANDA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9ª

VARELA MARROZOS
BEATRIZ

CONCEDIDA

VAZQUEZ DIAZ TOMAS

DENEGADA

VEIGA BLANCO PATRICIA

CONCEDIDA

VIEITES SAYANS CARLOS

CONCEDIDA

VILA MOSQUERA BEATRIZ

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9ª

VILA MOSQUERA MARIA
BARBARA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9ª

NON CUMPRE BASE 3ª

DATOS ECONOMICOS INSUFICIENTES E
NON ACHEGA MATRICULA

NON CUMPRE BASE 9ª

Visto o informe da Intervención municipal de 29/01/2009, incorporado ao expediente.
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En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
Primeiro.- Conceder e denegar as axudas de ensino e transporte escolar para o curso
2008/2009 de conformidade coa proposta da Comisión de avaliación de 29 de xaneiro
de 2009, anteriormente transcrita.
Segundo.- Notificar o presente acordo ós interesados mediante a súa publicación no
Taboleiro de edictos do Concello.

4. APROBACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
4.1.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DA OBRA DE
ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS VERXELES E OZA (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
30/01/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data
23/01/2009, para adxudicar as obras de “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS
VERXELES Y OZA”, financiado con cargo ao FEIL, segundo se desprende da
Resolución de 14/01/2009 da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, D.
Eduardo Rodrigo Matute.
- Acta de replanteo de 30/01/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 30/01/2009
- Informe de Secretaría de 30/01/2009
- Informe de Intervención de 30/01/2009
Visto o PROXECTO DE “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS VERXELES Y
OZA”, redactado polo Enxeñeiro de Camiño, Canais e Portos, D. Eduardo Rodrigo
Matute, de Novo Consultores de Enxeñería e Arquitectura, cuxo orzamento ascende a
CENTO CINCUENTA E SETE MIL DEZASETE EUROS CON VINTE E DOUS
CÉNTIMOS DE EURO (157.017,22 €), IVE engadido.
Considerando o disposto nos artigos 93, 155 d), 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de
Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición
adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
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En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Aprobar o PROXECTO DE ADECUACION DEL VIAL ENTRE OS
VERXELES Y OZA, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, D.
Eduardo Rodrigo Matute.
Segundo.-. Aprobar o expediente de contratación das obras de “ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE OS VERXELES Y OZA”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
de 30/01/2009, que rexerá a contratación.
Cuarto.Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
de CENTO CINCUENTA E SETE MIL DEZASETE EUROS CON VINTE E DOUS
CÉNTIMOS DE EURO (157.017,22 €), IVE engadido, con cargo á partida
orzamentaria 511.61109 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
- TRANSPORTES Y MAQUINARIA CP. S.L.
- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
En Teo, a 30 de xaneiro de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, e incorporado ao expediente o certificado de
existencia de crédito de data 02/02/2009, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seus membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07),
acorda:
Primeiro.- Aprobar o PROXECTO DE ADECUACION DEL VIAL ENTRE OS
VERXELES Y OZA, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, D.
Eduardo Rodrigo Matute.
Segundo.-. Aprobar o expediente de contratación das obras de “ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE OS VERXELES Y OZA”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
que rexerán a contratación, que se incorpora como anexo ao presente.
Cuarto.Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
de CENTO CINCUENTA E SETE MIL DEZASETE EUROS CON VINTE E
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DOUS CÉNTIMOS DE EURO (157.017,22 €), IVE engadido, con cargo á partida
orzamentaria 511.61109 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
- TRANSPORTES Y MAQUINARIA CP. S.L.
- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
ANEXO
“PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DA OBRA DE “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE OS VERXELES Y OZA”.
1).-Elementos do contrato.
1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución da obra de “Adecuación del vial
entre os Verxele y Oza”, incluídas no Fondo Estatal de Investimentos locais, a que se
refire o epígrafe 1 do cadro de características que figura como anexo I deste Prego, e
con suxeición ao proxecto técnico redactado ao efecto, integrado polos documentos
enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector
público (en adiante LCSP), incluído o correspondente estudio de Seguridade e Saúde.
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte
integrante do prego, e teñen carácter contractual.
1.2) Delimitación do contrato.
As obras obxecto do contrato están incluídas no Fondo Estatal de Investimentos Locais
(en adiante FEIL), e polo tanto a contratación rexerase, ademais de polo disposto na
LCSP, polo Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, que crea o FEIL e pola
Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 9 de decembro de
2008.
De conformidade co establecido no artigo 14.1 da LCSP, o contrato ao que se refire o
presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, tal como se especifica no
epígrafe 0 do cadro de características.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
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Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do
cadro de características, que ascende a 157.017,22 euros IVE incluído.
Os contratistas, ó formular as súas propostas económicas, incluíran nelas o importe do
imposto sobre o valor engadido, que figurará como partida independente, de
conformidade co establecido no art. 75.2 LCSP e modelo de oferta económica do
presente Prego.
3) Financiamento.
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento vixente con cargo á
partida presupostaría sinalada no epígrafe 3 do cadro de características.
O proxecto financiase con cargo ao Fondo Estatal de Investimento Local (en adiante
FEIL) creado por Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, ó amparo da Resolución
da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial de 14 de xaneiro de 2009 que
autoriza o financiamento destas obras.
4) Revisión de prezos.
Atendendo á natureza e duración do contrato, non procederá en ningún caso a revisión
de prezos e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión.

5) Prazo de execución.
5.1.- O prazo máximo de execución da obra será de seis semanas, contado a partir do
día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replánteo.
5.2.- O prazo contractual só se poderá prorrogar cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislación vixente.
En todo caso as obras deberán estar executadas e certificadas antes do día 1 de xaneiro
de 2010, de acordo co establecido no artigo 7.1 do Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro.
5.3.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen no programa de traballo.

6) 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 estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e
acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica.
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7) Clasificación do contratista.
De conformidade co establecido na disposición adicional sexta do Real Decreto Lei
9/2008, de 28 de novembro, e tendo en conta que o presuposto da obra non supera os
350.000.- euros, non se esixe clasificación.

8) Unións temporais de empresas.
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan
temporalmente o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.
Para este suposto cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para
os efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características
acreditadas para cada un dos seus integrantes.
No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en
escritura pública, así como presentar o CIF da unión temporal, todo iso dentro do prazo
de dez días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa
duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.
Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados
solidariamente diante da administración.

9) Procedemento de adxudicación e solicitude de ofertas.
9.1 O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado sen publicidade, de
conformidade co establecido nos artigos 155 d), 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP), tendo en conta que o valor estimado
do contrato non supera os 200.000.- euros.
En cumprimento do disposto no artigo 9.1 do citado Real Decreto Lei 9/2008,
aplicarase o trámite de urxencia regulado nos artigos 96 e 128 da LCSP.
9.2 De conformidade co establecido nos artigos 153 e 162 da LCSP, solicitarase oferta,
alomenos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sempre
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que sexa posible, debéndose deixar constancia no expediente das invitacións cursadas,
das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento.

10) Garantías esixibles.
10.1 Garantía provisional.- En consonancia co disposto no art. 91 da LCSP os
licitadores quedan dispensados da constitución da garantía provisional.
10.2 Garantía definitiva.- O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato
deberá constituír unha garantía definitiva do 5% do importe de adxudicación do
contrato, IVE excluído.

11) Proposicións: lugar e prazo de presentación.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do
Concello de Teo, A Ramallosa, s/n, de nove a catorce horas, dentro do prazo de oito
días hábiles contados dende o día seguinte ao da recepción da invitación, en tres sobres
pechados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e
requisitos esixidos na cláusula 12.
Así mesmo as ofertas poderán presentarse por correo, debendo o licitador xustificar a
data de envío e anunciar ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax ou
telegrama no mesmo día.
Sen estes requisitos non se admitirán as ofertas que se reciban fora do prazo de
presentación.

12) Proposicións: documentación.
As ofertas presentaranse en dou sobres pechados e denominados da seguinte forma:

Sobre A: Subtitulado “Documentación administrativa”.
A documentación administrativa presentarase nun sobre pechado no que se fará constar:
“Sobre A: Documentación administrativa do procedemento negociado sen publicidade
para a realización das obras de “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS VERXEIS E
OZA”, presentada por .................................................................
O sobre conterá a seguinte documentación:
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario
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A-1) Empresario individual:
-Copia auténtica do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.
A-2) Persoas xurídicas:
-Escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no Rexistro Mercantil,
cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil, se non o fora,
escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto fundacional,
no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o caso no
correspondente Rexistro Oficial.
- Copia auténtica da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF).
A-3) Empresas comunitarias:
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión
Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa
lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.
A-4) Empresas non comunitarias:
- Os empresarios estranxeiros non comunitarios deberán 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.
- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes
á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión
Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia
da empresa admite pola súa vez a participación de empresas españolas na contratación
coa administración en forma substancialmente análoga.
A-5) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaración de sometemento á xurisdicción de tribunais e xulgados españois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do
contrato, con renuncia se é o caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que lle puidese
corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP).
B) Poderes.
Cando a licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en nome da
que concorre perante a administración contratante.
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O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.
C) Bastanteo de poderes.
Os poderes a que se refire o apartado B) da presente cláusula, deberaos bastantear
previamente a secretaria da Corporación ou funcionario habilitado.
D) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades.
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do
LCSP, axustado ao seguinte modelo:
D./Dª...........................................................................,
con
DNI
nº
....................................., e domicilio en .........................................................., rúa
.......................................................,
nº
................,
código
postal
nº
.........................................., provincia de.................................,
en nome propio, ou en representación da empresa á que representa no procedemento
de
adxudicación
do
contrato
de
execución
da
obra
....................................................................,
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están
incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 49 e
130.1.c) da LCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
(Lugar, data e sinatura do propoñente)
E) Acreditación da solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional.
E.1.-Os licitadores deberán acreditar a solvencia económica e financeira por calquera
dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP.
E.2-A solvencia técnica e profesional acreditarase, de acordo co establecido no artigo 65
da LCSP, polos seguintes medios:
a) Relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de
certificados de boa execución para as mais importantes
b) Declaración sobre a plantilla media anual da empresa e a importancia do seu persoal
directivo durante os tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa
correspondente.
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c) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispón para a
execución da sobras, acompañada da documentación acreditativa correspondente.
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios de acreditación da solvencia
técnica terá carácter excluínte.
F) Obrigas tributarias e coa seguridade social.
Certificación ou documento acreditativo de que o contratista está ao corrente no
cumprimento das obrigas tributarias ( co Estado e CCAA) e da Seguridade Social. Non
obstante, os licitadores poderán presentar unha declaración responsábel na que fagan
constar que a empresa está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e da
Seguridade Social, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa deste requisito deba
presentarse antes da adxudicación definitiva polo empresario a cuxo favor se vaia a
efectuar esta, de conformidade co establecido no artigo 130 LCSP.
G) Unións temporais de empresas.
Cando se trate de unións temporais de empresas indicaranse os nomes e circunstancias
das empresas que as constitúen, participación de cada unha delas e compromiso de
constituírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co
artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente prego.
H) Declaración de empresas vinculadas.
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha
declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social,
debendo constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as
empresas vinculadas que concorran á licitación.
I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da
Deputación da Coruña:
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da
LCSP, neste 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 .
Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro
de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña,
acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia
ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren
inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (Ordenanza
reguladora do rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación
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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) quedarán dispensadas de presentar os
documentos referidos nos apartados: A), B), C), D), e F) sempre que os citados
documentos estean vixentes.
J) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

Sobre B: Subtitulado “Oferta”.
A oferta presentarase nun sobre pechado no que se fará constar: “Sobre B: Oferta do
procedemento negociado sen publicidade para a realización das obras de
“ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS VERXEIS E OZA”, presentada por
......................................................
O sobre conterá a oferta económica, asinada polo empresario, na que se expresará o
prezo de execución do contrato debendo figurar como partida independente o IVE.
A oferta económica formularase conforme ao modelo que figura como anexo II deste
Prego.
A oferta conterá ademais a seguinte documentación:
A) Número de empregados previstos para a execución da obra.
Deberase especificar os traballadores estables da empresa e os traballadores
desempregados que se van a contratar para a execución da obra, a xornada completa e
por un período de tempo igual ou superior a duración de execución do contrato.
B) Proposta de reducción de prazos de execución (expresado en días naturais):
A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso constructivo, na
que de forma debidamente xustificada, faga unha de reducción nos prazos de execución,
no seu caso.
C) Programa de control interno de calidade
A oferta conterá a proposta de programa de control interno da calidade que a empresa
vai desenvolver durante a execución das obras, con independencia do que realice a
administración, de acordo co previsto na cláusula 28 deste Prego.
Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o
orzamento de execución material da obra que o contratista contratará cunha empresa
homologada e non vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:
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D./ Dª.............................................................. en nome e representación da empresa
................................................. comprométese a destinar o .......% sobre o orzamento de
execución
material
da
obra
cuxa
denominación
é
a
seguinte
................................................, de acordo co previsto na cláusula 12 do Prego.
(Lugar, data e sinatura)
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
D) Xustificación de traballadores minusválidos:
A empresa, no caso de que conte cun número de traballadores minusválidos non inferior
ao 2%, deberá xustificalo documentalmente.
E) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran.

13) Apertura das proposicións
De conformidade co establecido nos artigos 295.1 da LCSP, e tratándose dun
procedemento negociado sen publicidade, non se constitúe mesa de contratación.
A valoración das ofertas efectuarase pola Alcaldía, quen realizará unha proposta de
adxudicación provisional que elevará ó órgano de contratación.
A Alcaldía, unha vez cualificada a documentación presentada, declarara admitidos os
licitadores que acrediten o cumprimento dos requisitos esixidos no Prego, deixando
constancia das causas de rexeitamento das ofertas non admitidas, no seu caso, na acta da
apertura.
Non obstante, de apreciar erros ou deficiencias na documentación administrativa
presentada, poderá outorgar un prazo no superior a tres días hábiles para a súa
subsanación.
Posteriormente procederá a apertura dos sobres B e valoración das ofertas presentadas
de conformidade cos criterios de valoración establecidos, procedendo a redactar a
proposta de adxudicación.

14) Criterios de adxudicación.
14.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:
1) Man de obra empregada na realización do contrato, ata un máximo de 20 puntos:
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-Nº de traballadores estables empregados ata 8 puntos.
-Nº de traballadores de nova contratación empregados ata 12 puntos.
Este apartado valorarase da seguinte forma:
Por cada traballador estable empregado na realización das obras 2 puntos.
Por cada traballador de nova contratación empregado na realización das obras 3 puntos
Os traballadores de nova contratación deberán ser persoas que se encontren en situación
de desemprego, de conformidade co establecido no artigo 9.2 do R.D.L 9/2008, de 28
de novembro, e serán contratados a tempo completo por un período igual ou superior a
duración do contrato.
2) Reducción de prazos, ata un máximo de 10 puntos.
Cada día de reducción do prazo de execución que figura no proxecto de obra valorarase
a razón de 0,50 puntos.
3) Programa de control interno de calidade, ata un máximo de 10 puntos.

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas empaten na
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu
cadro de persoal maior número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) de
acordo co establecido na disposición adicional 6ª da LCSP.

14.2 Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e
admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise
recoñecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a
fagan inviable, será desestimada,mediante resolución motivada.
A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no
presente Prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta
a licitación, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de
adxudicación que figuran no presente prego.

14.3 A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que
a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera
fase de tramitación do expediente, faculta á Corporación para esixir indemnización
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polos danos e perdas causados á administración contratante e demais consecuencias
previstas en LCSP.
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía
provisional, a Corporación poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de
constrinximento, así como para a indemnización por danos e perdas.

15) Adxudicación provisional e definitiva.
A) ADXUDICACION PROVISIONAL
A adxudicación provisional acordarase polo órgano de contratación en resolución
motivada que se notificará aos licitadores e publicarase no perfil de contratante do
órgano de contratación, segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de características.
En todo caso a adxudicación provisional dos contratos deberá efectuarse no prazo
máximo de 20 días naturais contados dende aquel no que se soliciten as ofertas.
No acordo ou resolución de adxudicación o órgano de contratación designará o técnicodirector da obra.
B) ADXUDICACION DEFINITIVA
A elevación a definitiva da adxudicación provisional no poderá efectuarse antes de que
transcorra o prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que se
publique a adxudicación provisional no perfil de contratante do órgano de contratación,
de conformidade co establecido no artigo 96.2.b) da LCSP.
Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá:
a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a
que se refire o art. 84 da LCSP.
A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes
de entidades, que se atopen en situación de demora fronte á administración contratante
como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de
anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en
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consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administración.
A adxudicación definitiva deberá producirse, mediante resolución motivada, dentro dos
cinco días hábiles seguintes a aquel no que remate o prazo establecido no artigo 96.2.b)
da LCSP.
16) Formalización do contrato.
O contrato formalizarase en documento administrativo na data que sinala a
Administración dentro do prazo dos dez días hábiles contado desde o seguinte ao da
notificación da adxudicación definitiva.
17) Acta de comprobación do trazado de planta.
17.1 No prazo de quince días naturais a contar dende a formalización do contrato
efectuarase a comprobación do trazado de planta, na data que sinale a administración,
quedando obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a este acto e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de trazado
de planta a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos previstos no artigo 220 da LCSP.
17.2 Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos cinco días seguintes ao da sinatura do
acta de comprobación de trazado de planta.
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde
deberá efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das
obras (art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o
facultativo ao contratista.
Cando o resultado da comprobación do trazado de planta demostre a posesión e
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a
autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente no acta
redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte
ao da sinatura da acta.
17.3 Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da sinatura do acta de comprobación de
trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o
Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saúde, e relación de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra a realizar, a efectos do disposto na cláusula 34 do
presente prego.
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O Plan de seguridade e saúde deberá ser informado no prazo de 5 días naturais e
aprobado polo órgano de contratación no prazo máximo de un mes dende a sinatura do
contrato.
O adxudicatario deberá presentar o programa de traballos para a súa aprobación polo
órgano de contratación dentro do prazo de 15 días naturais dende a formalización do
contrato, desenvolvendo o presentado coa oferta, que non poderá modificar ningunha
das condicións contractuais. O órgano de contratación resolverá sobre a súa aplicación,
e no seu caso, incorporarao ó contrato.

18) Carteis e sinais.
18.1 Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa
costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato establecido por
Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 13 de xaneiro de
2009, e que foi publicado no B.O.E. nº 12, de 14 de xaneiro. O dito cartel deberá
manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o
contratista durante este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicións.
Transcorridos seis meses contado desde a recepción da obra e en todo caso antes da
devolución da garantía deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar os sinais indicativas de obras, perigo,
precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da Circulación e
normativa de Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas
desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable
dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.
18.2 O adxudicatario deberá achegar con cada certificación de obra fotografías, por
triplicado, do cartel da obra e do cartel da obra e o seu contorno, en ambos casos deberá
levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa realización.
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á administración o
reportaxe fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización
das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola
administración libremente e sen limitación temporal.
19) Ocupación de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da dirección.
20) Execución do contrato e desenvolvemento dos traballos.
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20.1 O contratista deberá executar as obras con suxeición a este Prego e a lexislación de
contratos do sector público e ó Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro , polo que
se crea o FEIL, empregando materiais e medios de primeira calidade e nas condicións
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de
conformidade coa instruccións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde
que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da
LCSP.
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas
condicións esixidas pola boa práctica da construcción.
20.2 O contratista só pode empregar na obra os materiais previo exame e aceptación
polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao
seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisión.
20.3 Ata que teña lugar aprobación da devolución da garantía definitiva o contratista
responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa
eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da
administración examinen ou recoñecido, durante a súa construcción, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles
nas medicións e certificacións parciais.
20.4 Advertidos vicios ou defectos na construcción, ou tendo fundadas razóns para crer
que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o
curso da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva,
a demolición e reconstrucción das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.
20.5 Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios
ocultos da construcción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista,
responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos
contado desde a recepción.
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219
da LCSP.

21) Dirección e inspección das obras.
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director, quen dictará
as instruccións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e
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sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no
Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da
Corporación.

22) Lexislación laboral e Seguridade Social.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de
Seguridade Social.
23) Prevención de riscos laborais.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevención de riscos laborais.
24) Responsabilidade. Danos.
Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal,
a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade
non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na
lei.
Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados
á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das
obras.
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de
constrinximento administrativo.

25) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.

26) Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións,
sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens,
ata a aprobación da devolución da garantía definitiva.
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27) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O adxudicatario está obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do
cadro de características do contrato.
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que
pesen sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a
licencia de obras ou imposto sobre construccións, obras e instalacións, se proceder, e o
aboamento do imposto correspondente.
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a administración,
a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan
no proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores,
climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos
competentes da administración, así como a tramitación perante os ditos organismos e
pagamento das taxas correspondentes.
28) Control de calidade.
A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do
cadro de características ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán
por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución
material da obra.
A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas
particulares.
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co
establecido na cláusula 12, cumprimento que esixirá a través da dirección facultativa,
tanto no que se refire ao programa de control, ensaios , como a cantidades destinadas a
esta finalidade.

29) Dereitos do adxudicatario.
29.1 Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cláusulas do
presente prego, e no seu caso, de conformidade co programa de traballo. O dito
aboamento deberá efectuarse dentro do prazo máximo de 30 días naturais contado desde
a expedición da certificación e rexistro da correspondente factura de conformidade co
establecido no artigo 9.5 do Real D-L 9/2008, de 28 de novembro.
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29.2 Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo de 30 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario
terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas
operacións comerciais e art. 200.4 da LCSP.
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os defectos que contivese a
certificación, computándose, polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da
expedición da certificación emendada.
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase no
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.

30) Aboamento da obra executada.
30.1 O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de
tempo anterior.
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa
suficiente antelación, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o
contratista.
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular.
30.2 O técnico director tomando como base as medicións das unidades de obra
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará
mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.
30.3 As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaraas
o técnico director nos dous días seguintes do período que correspondan previa a
audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.
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30.4 O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor
dos materiais acopiados necesarios para a obra previa autorización do órgano de
Contratación
que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se
cumpren os seguintes requisitos:
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa
da propiedade ou posesión dos materiais.
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou
desaparezan.
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa
relación valorada.
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto na cláusula 30.6 deste prego.
As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación
valorada mensual ou noutra independente.
Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.
Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarase pola dirección da obra, non podendo pasar do 50 por 100 do prezo da devandita
unidade de obra.
30.5 O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilización.
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20 por 100
das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se
faga necesaria a utilización daqueles.

55

c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto na cláusula 30.6 deste prego.
30.6 Para realizar aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalacións e
equipos será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe do
respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 215 .2 da LCSP.
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que
vaian tendo lugar as deduccións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.
31) Prórrogas.
Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso, o órgano de contratación daralle
unha prórroga por un prazo igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise
outro menor.

32) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a
realización del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da
administración.
Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola
resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20
euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.
No caso de que o adxudicatario ofertase reducción de prazo de execución e a demora
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior
serán as seguintes:

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)

Penalidades

Ata un 5%

0,50 por cada 1.000 euros

Ata un 10%

0,55 por cada 1.000 euros

Ata un 15%

0,60 por cada 1.000 euros

56

Ata un 20%

0,65 por cada 1.000 euros

Ata un 25%

0,70 por cada 1.000 euros

Ata un 30%

0,75 por cada 1.000 euros

Ata un 35%

0,80 por cada 1.000 euros

Ata un 40%

0,85 por cada 1.000 euros

Ata un 45%

0,90 por cada 1.000 euros

Ata un 50%

0,95 por cada 1.000 euros

Ata un 55% ou máis

1 por cada 1.000 euros

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento
do prazo total.
Cada vez, que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.

33) Modificacións de obras.
33.1 En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir
ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación
técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante,
se é o caso, como consecuencia dela.
A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, logo da redacción
do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.
Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 217.4 do LCSP, para os supostos a que se
refire o dito precepto.
Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen
previa aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen
un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217
da LCSP).
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As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite
previsto neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser
recolleitas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do
10 por 100 a que se refire a disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando
con posterioridade ás mesmas houber necesidade de introducir no proxecto
modificacións das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variacións na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada.
33.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que,
de acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducción ou
supresión das unidades de obra ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre
que esta sexa unha das comprendidas no contrato. No caso de supresión ou reducción de
obras, o contratista non terá dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo
do que se establece no art. 217 da LCSP.
33.3 Cando as modificacións supoñan a introducción de unidades de obra non
comprendidas no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os
prezos de aplicación destas serán fixados pola administración á vista da proposta do
director facultativo das obras e das observacións do contratista a esta proposta en
trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos
fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos
prezos que fixase ou executalas directamente.
A contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento negociado
sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do
contrato.
33.4 Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no
prezo de adxudicación (IVE excluído ).Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo
máximo de 15 días naturais contado desde a notificación de aprobación da
modificación. A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á
resolución do contrato.

34) Cesión de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes do contrato de obras sen
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e
condicións establecidos no artigos 209 da LCSP.
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O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais
contado desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non
constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.
b) Subcontratación
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras
sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos
requisitos e condicións establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as
prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder
do 60% do importe de adxudicación.
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación do sector
da construcción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construcción.
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e de acordo coas condicións establecidas no art.
211 da LCSP.
En todo caso, de conformidade co establecido no artigo 9.5 do R. D. Lei 9/2008, de 28
de novembro, os contratistas deberán abonar aos subcontratistas o prezo acordado polas
prestacións no prazo máximo de 30 días naturais, computado dende a data de
aprobación da factura polo contratista.

35) Recepción das obras e certificación final.
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para
a súa terminación, cunha antelación mínima de 30 días hábiles.
De acordo co establecido mo apartado 4. a). 1 do artigo sexto na Resolución, de 9 de
decembro de 2008, da Secretaría de Estado de Coop. Territ., o contratista entregará,
xunto coa certificación final de obra e acta de recepción, a declaración dos contratos de
traballo realizados para a execución das obras, que conteña a identidade dos
traballadores contratados así como o tipo de contrato realizado e duración do mesmo.
Xunto con esta declaración deberán aportarse os TC2 relativos os traballadores
contratados.
A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á terminación das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un
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exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas,
sobre as que resolverá o órgano de Contratación.
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.
Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu
director sinalará os defectos observados e detallará as instruccións precisas fixando un
prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o
efectúa, poderá concedérselle outro novo prazo ou declarar resolto o contrato.

36) Prazo de garantía.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das
obras, seguindo, se é o caso, as instruccións que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan.
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para
a súa reparación executaranse pola administración contratante, a custa do contratista.

37) Liquidación e devolución da garantía definitiva.
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda
responsabilidade, agás o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, se é o
caso, das obrigas pendentes aplicándose ao pagamento destas últimas o disposto no art.
200.4. da LCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de
garantía o director facultativo procederá a dictar as oportunas instruccións ao contratista
para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliación do prazo de garantía.

38) Causas de resolución.
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Serán causas de resolución do contrato as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos
efectos previstos no artigo 208 e 222 da mesma.

39) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes
quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do
artigo 149.1.18 da Constitución e demais disposicións de desenvolvemento, en especial
o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo o contrato rexerase polo disposto no Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro, e na Resolución de 9 de decembro de 2008, da Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial que regulan o Fondo Estatal de Investimentos Locais.
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos
deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á
vía administrativa e contra estes haberá lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicción, previa
interposición, se é o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da
interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os interesados deberán interpoñer o recurso
especial en materia de contratación.

En Teo, a 30 de xaneiro de 2009.
O Alcalde
ANEXO I. CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO.

0.REGULARIZACI
ÓN
HARMONIZADA

contrato non suxeito a regulación harmonizada

1.PROXECTO

ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS VERXELES Y OZA

1.bis
CODIFICACIÓN

A. Clasificación
Nacional de
productos por
Actividades

---------------------------

61

(CNPA-1996)

157.017,22 € (I.V.E. ENGADIDO)
(135.359,67 €, máis 21.657,55 € de IVE)

2.ORZAMENTO

A) Obras anuais

3.APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

511.61109

4.PRAZO
EXECUCIÓN

6 SEMANAS.

5.CLASIFICACIÓN

Non se esixe

6.LUGAR
PRESENTACIÓN
OFERTAS

REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE TEO ( A Ramallosa s/n)

7.PRAZO
OITO DÍAS HÁBILES A CONTAR DENDE O SEGUINTES AO
PRESENTACIÓN
DA RECEPCIÓN DA INVITACIÓN
DE PROPOSICIÓNS
8.1 Dirección paxina web: www.concellodeteo.com
8.PERFIL
CONTRATANTE

8.2 Publicación de adxudicación provisional: perfil do contratante
8.3 Publicación adxudicación definitiva: BOP e perfil do contratante

9. GARANTÍA
DEFINITIVA

5 % del importe de la adxudicación, IVE excluído.

10. TAXAS DO
CONTRATO

______________

11.REVISIÓN DE
PREZOS

Non procede

12.CONTROL DE
CALIDADE

Segundo prego de cláusulas, ata un máx. do 1% do orzamento de
execución material.

13.IMPORTE
MÁXIMO DOS
GASTOS EN
PUBLICIDADE DE

A. DIARIOS
OFICIAIS

SI

TARIFA
URXENTE

SI
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LICITACIÓN A
CONTA DO
CONTRATISTA

Outros Datos:
Información Teléfono: 981 8815700
Lugar onde se poden obter copias do Proxecto e Prego: Concello de Teo, A
Ramallosa S/N

ANEXO II : MODELO DE PROPOSICIÓN

D/Dª _________________________________ con domicilio en _________________
rúa ________nº __ teléfono _______________ con D.N.I. ( ou pasaporte ou documento
que o substitúa nº ________________
representación

de

actuando en nome propio ( ou en

________________________________

D.N.I

ou

C.I.F.

nº

__________________________- e con domicilio en ____________________________
nº_____ teléfono ___________________ ) toma parte no procedemento negociado para
a

adxudicación

da

execución

das

obras

comprendidas

no

proxecto

de

______________________________________________________________________
______________ e a cuxos efectos fai constar:

1º. Que ofrece o seguinte prezo:
A ) Prezo sen IVE_______________________________ euros.
B ) Imposto sobre o valor engadido (IVE) ___________________________euros.
TOTAL ( A+ B ) _________________________ euros.
2º. Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas
administrativas particulares do presente contrato.
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3º. Que acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas
administrativas particulares.

_________________________, ____ de _________ de ________2009

O LICITADOR (Asinado e rubricado)

4.2.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DA OBRA DE
“ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RÍO SANTA
LUCÍA” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
30/01/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data
23/01/2009, para adxudicar as obras de “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE
CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”, financiado con cargo ao FEIL,
segundo se desprende da Resolución de 14/01/2009 da Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, D.
Eduardo Rodrigo Matute.
- Acta de replanteo de 30/01/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 30/01/2009
- Informe de Secretaría de 30/01/2009
- Informe de Intervención de 30/01/2009
Visto o “PROXECTO DE ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE CACHEIRASNOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”, redactado polo Enxeñeiro de Camiño, Canais e
Portos, D. Eduardo Rodrigo Matute, de Novo Consultores de Enxeñería e Arquitectura,
cuxo orzamento ascende a DOUSCENTOS MIL NOVECENTOS TRINTA E UN
EUROS CON CORENTA E CATRO CÉNTIMOS DE EURO (200.931,44 €), IVE
engadido.
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Considerando o disposto nos artigos 93, 155 d), 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de
Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición
adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Aprobar o “PROXECTO DE ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE
CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”, redactado polo Enxeñeiro de
Camiños, Canais e Portos, D. Eduardo Rodrigo Matute.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
de 30/01/2009, que rexerán a contratación.
Cuarto.Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
de DOUSCENTOS MIL NOVECENTOS TRINTA E UN EUROS CON CORENTA
E CATRO CÉNTIMOS DE EURO (200.931,44 €), IVE engadido, con cargo á partida
orzamentaria 511.61109 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
- TRANSPORTES Y MAQUINARIA CP. S.L.
- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
En Teo, a 30 de xaneiro de 2009
Martiño Noriega Sánchez
Á vista da proposta transcrita, e incorporado ao expediente o certificado de
existencia de crédito de data 02/02/2009, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seus membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07),
acorda:
Primeiro.- Aprobar o “PROXECTO DE ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE
CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”, redactado polo Enxeñeiro de
Camiños, Canais e Portos, D. Eduardo Rodrigo Matute.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
de 30/01/2009, que rexerán a contratación.
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Cuarto.Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
de
DOUSCENTOS MIL NOVECENTOS TRINTA E UN EUROS CON
CORENTA E CATRO CÉNTIMOS DE EURO (200.931,44 €), IVE engadido, con
cargo á partida orzamentaria 511.61109 do estado de gastos do vixente orzamento do
Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
- TRANSPORTES Y MAQUINARIA CP. S.L.
- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.
ANEXO
PEEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DA OBRA DE “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE CAHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCIA”
1).-Elementos do contrato.
1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución da obra de “Adecuación del vial
entre Cacheiras-Noenlles-Rio Santa Lucia”, incluídas no Fondo Estatal de
Investimentos locais, a que se refire o epígrafe 1 do cadro de características que figura
como anexo I deste Prego, e con suxeición ao proxecto técnico redactado ao efecto,
integrado polos documentos enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público (en adiante LCSP), incluído o correspondente
estudio de Seguridade e Saúde.
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte
integrante do prego, e teñen carácter contractual.
1.2) Delimitación do contrato.
As obras obxecto do contrato están incluídas no Fondo Estatal de Investimentos Locais
(en adiante FEIL), e polo tanto a contratación rexerase, ademais de polo disposto na
LCSP, polo Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, que crea o FEIL e pola
Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 9 de decembro de
2008.
De conformidade co establecido no artigo 14.1 da LCSP, o contrato ao que se refire o
presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, tal como se especifica no
epígrafe 0 do cadro de características.
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2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do
cadro de características, que ascende a 200.931,44 euros IVE incluído.
Os contratistas, ó formular as súas propostas económicas, incluíran nelas o importe do
imposto sobre o valor engadido, que figurará como partida independente, de
conformidade co establecido no art. 75.2 LCSP e modelo de oferta económica do
presente Prego.

3) Financiamento. Revisión de prezos
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento vixente con cargo á
partida presupostaría sinalada no epígrafe 3 do cadro de características. O proxecto
financiarase con cargo o Fondo Estatal de Investimento Local (en adiante FEIL) creado
polo Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, ó amparo da Resolución da
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial de 14 de xaneiro de 2009 que autoriza o
financiamento destas obras.

4) Revisión de prezos.
Atendendo á natureza e duración do contrato, non procederá en ningún caso a revisión
de prezos e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión.

5) Prazo de execución.
5.1.- O prazo máximo de execución da obra será de seis semanas, contado a partir do
día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replánteo.
5.2.- O prazo contractual só se poderá prorrogar cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislación vixente.
En todo caso as obras deberán estar executadas e certificadas antes do día 1 de xaneiro
de 2010, de acordo co establecido no artigo 7.1 do Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro.
5.3.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen no programa de traballo.

6) Capacidade para contratar.
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Poderán concorrer, por si ou por medio de representantes, as persoas naturais ou
xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e
acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica.

7) Clasificación do contratista.
De conformidade co establecido na disposición adicional sexta do Real Decreto Lei
9/2008, de 28 de novembro, e tendo en conta que o presuposto da obra non supera os
350.000.- euros, non se esixe clasificación.
8) Unións temporais de empresas.
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan
temporalmente o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.
Para este suposto cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para
os efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características
acreditadas para cada un dos seus integrantes.
No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en
escritura pública, así como presentar o CIF da unión temporal, todo iso dentro do prazo
de dez días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa
duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.
Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados
solidariamente diante da administración.

9) Procedemento de adxudicación e solicitude de ofertas.
9.1 O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado sen publicidade, de
conformidade co establecido nos artigos 155 d), 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP), tendo en conta que o valor estimado
do contrato non supera os 200.000.- euros.
En cumprimento do disposto no artigo 9.1 do citado Real Decreto Lei 9/2008,
aplicarase o trámite de urxencia regulado nos artigos 96 e 128 da LCSP.
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9.2 De conformidade co establecido nos artigos 153 e 162 da LCSP, solicitarase oferta,
alomenos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sempre
que sexa posible, debéndose deixar constancia no expediente das invitacións cursadas,
das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento.

10) Garantías esixibles.
10.1 Garantía provisional.- En consonancia co disposto no art. 91 da LCSP os
licitadores quedan dispensados da constitución da garantía provisional.

10.2 Garantía definitiva.- O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato
deberá constituír unha garantía definitiva do 5% do importe de adxudicación do
contrato, IVE excluído.
11) Proposicións: lugar e prazo de presentación.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do
Concello de Teo, A Ramallosa, s/n, de nove a catorce horas, dentro do prazo de oito
días hábiles contados dende o día seguinte ao da recepción da invitación, en tres sobres
pechados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e
requisitos esixidos na cláusula 12.
Así mesmo as ofertas poderán presentarse por correo, debendo o licitador xustificar a
data de envío e anunciar ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax ou
telegrama no mesmo día.
Sen estes requisitos non se admitirán as ofertas que se reciban fora do prazo de
presentación.

12) Proposicións: documentación.
As ofertas presentaranse en dou sobres pechados e denominados da seguinte forma:

Sobre A: Subtitulado “Documentación administrativa”.
A documentación administrativa presentarase nun sobre pechado no que se fará constar:
“Sobre A: Documentación administrativa do procedemento negociado sen publicidade
para a realización das obras de “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE CAHEIRASNOENLLES-RIO
SANTA
LUCIA”,
presentada
por
.................................................................
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O sobre conterá a seguinte documentación:
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario
A-1) Empresario individual:
-Copia auténtica do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.
A-2) Persoas xurídicas:
-Escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no Rexistro Mercantil,
cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil, se non o fora,
escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto fundacional,
no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o caso no
correspondente Rexistro Oficial.
- Copia auténtica da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF).
A-3) Empresas comunitarias:
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión
Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa
lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.
A-4) Empresas non comunitarias:
- Os empresarios estranxeiros non comunitarios deberán 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.
- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes
á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión
Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia
da empresa admite pola súa vez a participación de empresas españolas na contratación
coa administración en forma substancialmente análoga.
A-5) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaración de sometemento á xurisdicción de tribunais e xulgados españois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do
contrato, con renuncia se é o caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que lle puidese
corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP).

B) Poderes.
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Cando a licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en nome da
que concorre perante a administración contratante.
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.
C) Bastanteo de poderes.
Os poderes a que se refire o apartado B) da presente cláusula, deberaos bastantear
previamente a secretaria da Corporación ou funcionario habilitado.
D) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades.
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do
LCSP, axustado ao seguinte modelo:
D./Dª...........................................................................,
con
DNI
nº
....................................., e domicilio en .........................................................., rúa
.......................................................,
nº
................,
código
postal
nº
.........................................., provincia de.................................,
en nome propio, ou en representación da empresa á que representa no procedemento
de
adxudicación
do
contrato
de
execución
da
obra
....................................................................,
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están
incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 49 e
130.1.c) da LCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
(Lugar, data e sinatura do propoñente)

E) Acreditación da solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional.
E.1.-Os licitadores deberán acreditar a solvencia económica e financeira por calquera
dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP.
E.2-A solvencia técnica e profesional acreditarase, de acordo co establecido no artigo 65
da LCSP, polos seguintes medios:
a) Relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de
certificados de boa execución para as mais importantes
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b) Declaración sobre a plantilla media anual da empresa e a importancia do seu persoal
directivo durante os tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa
correspondente.
c) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispón para a
execución da sobras, acompañada da documentación acreditativa correspondente.
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios de acreditación da solvencia
técnica terá carácter excluínte.
F) Obrigas tributarias e coa seguridade social.
Certificación ou documento acreditativo de que o contratista está ao corrente no
cumprimento das obrigas tributarias ( co Estado e CCAA) e da Seguridade Social. Non
obstante, os licitadores poderán presentar unha declaración responsábel na que fagan
constar que a empresa está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e da
Seguridade Social, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa deste requisito deba
presentarse antes da adxudicación definitiva polo empresario a cuxo favor se vaia a
efectuar esta, de conformidade co establecido no artigo 130 LCSP.

G) Unións temporais de empresas.
Cando se trate de unións temporais de empresas indicaranse os nomes e circunstancias
das empresas que as constitúen, participación de cada unha delas e compromiso de
constituírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co
artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente prego.
H) Declaración de empresas vinculadas.
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha
declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social,
debendo constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as
empresas vinculadas que concorran á licitación.
I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da
Deputación da Coruña:
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da
LCSP, neste 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 .
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Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro
de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña,
acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia
ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren
inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (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) quedarán dispensadas de presentar os
documentos referidos nos apartados: A), B), C), D), e F) sempre que os citados
documentos estean vixentes.
J) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

Sobre B: Subtitulado “Oferta”.
A oferta presentarase nun sobre pechado no que se fará constar: “Sobre B: Oferta do
procedemento negociado sen publicidade para a realización das obras de
“ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE CAHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCIA”,
presentada por ......................................................
O sobre conterá a oferta económica, asinada polo empresario, na que se expresará o
prezo de execución do contrato debendo figurar como partida independente o IVE.
A oferta económica formularase conforme ao modelo que figura como anexo II deste
Prego.
A oferta conterá ademais a seguinte documentación:
A) Número de empregados previstos para a execución da obra.
Deberase especificar os traballadores estables da empresa e os traballadores
desempregados que se van a contratar para a execución da obra, a xornada completa e
por un período de tempo igual ou superior a duración de execución do contrato.
B) Proposta de reducción de prazos de execución (expresado en días naturais):
A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso constructivo, na
que de forma debidamente xustificada, faga unha de reducción nos prazos de execución,
no seu caso.
C) Programa de control interno de calidade
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A oferta conterá a proposta de programa de control interno da calidade que a empresa
vai desenvolver durante a execución das obras, con independencia do que realice a
administración, de acordo co previsto na cláusula 28 deste Prego.
Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o
orzamento de execución material da obra que o contratista contratará cunha empresa
homologada e non vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:
D./ Dª.............................................................. en nome e representación da empresa
................................................. comprométese a destinar o .......% sobre o orzamento de
execución
material
da
obra
cuxa
denominación
é
a
seguinte
................................................, de acordo co previsto na cláusula 12 do Prego.
(Lugar, data e sinatura)
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
D) Xustificación de traballadores minusválidos:
A empresa, no caso de que conte cun número de traballadores minusválidos non inferior
ao 2%, deberá xustificalo documentalmente.
E) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran.

13) Apertura das proposicións
De conformidade co establecido nos artigos 295.1 da LCSP, e tratándose dun
procedemento negociado sen publicidade, non se constitúe mesa de contratación.
A valoración das ofertas efectuarase pola Alcaldía, quen realizará unha proposta de
adxudicación provisional que elevará ó órgano de contratación.
A Alcaldía, unha vez cualificada a documentación presentada, declarara admitidos os
licitadores que acrediten o cumprimento dos requisitos esixidos no Prego, deixando
constancia das causas de rexeitamento das ofertas non admitidas, no seu caso, na acta da
apertura.
Non obstante, de apreciar erros ou deficiencias na documentación administrativa
presentada, poderá outorgar un prazo no superior a tres días hábiles para a súa
subsanación.
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Posteriormente procederá a apertura dos sobres B e valoración das ofertas presentadas
de conformidade cos criterios de valoración establecidos, procedendo a redactar a
proposta de adxudicación.

14) Criterios de adxudicación.
14.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:
1) Man de obra empregada na realización do contrato, ata un máximo de 20 puntos:
-Nº de traballadores estables empregados ata 8 puntos.
-Nº de traballadores de nova contratación empregados ata 12 puntos.
Este apartado valorarase da seguinte forma:
Por cada traballador estable empregado na realización das obras 2 puntos.
Por cada traballador de nova contratación empregado na realización das obras 3 puntos
Os traballadores de nova contratación deberán ser persoas que se encontren en situación
de desemprego, de conformidade co establecido no artigo 9.2 do R.D.L 9/2008, de 28
de novembro, e serán contratados a tempo completo por un período igual ou superior a
duración do contrato.
2) Reducción de prazos, ata un máximo de 10 puntos.
Cada día de reducción do prazo de execución que figura no proxecto de obra valorarase
a razón de 0,50 puntos.
3) Programa de control interno de calidade, ata un máximo de 10 puntos.

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas empaten na
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu
cadro de persoal maior número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) de
acordo co establecido na disposición adicional 6ª da LCSP.
14.2 Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e
admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise
recoñecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a
fagan inviable, será desestimada,mediante resolución motivada.
A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no
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presente Prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta
a licitación, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de
adxudicación que figuran no presente prego.

14.3 A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que
a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera
fase de tramitación do expediente, faculta á Corporación para esixir indemnización
polos danos e perdas causados á administración contratante e demais consecuencias
previstas en LCSP.
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía
provisional, a Corporación poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de
constrinximento, así como para a indemnización por danos e perdas.

15) Adxudicación provisional e definitiva.
A) ADXUDICACION PROVISIONAL
A adxudicación provisional acordarase polo órgano de contratación en resolución
motivada que se notificará aos licitadores e publicarase no perfil de contratante do
órgano de contratación, segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de características.
En todo caso a adxudicación provisional dos contratos deberá efectuarse no prazo
máximo de 20 días naturais contados dende aquel no que se soliciten as ofertas.
No acordo ou resolución de adxudicación o órgano de contratación designará o técnicodirector da obra.
B) ADXUDICACION DEFINITIVA
A elevación a definitiva da adxudicación provisional no poderá efectuarse antes de que
transcorra o prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que se
publique a adxudicación provisional no perfil de contratante do órgano de contratación,
de conformidade co establecido no artigo 96.2.b) da LCSP.
Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá:
a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a
que se refire o art. 84 da LCSP.
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A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes
de entidades, que se atopen en situación de demora fronte á administración contratante
como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de
anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en
consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administración.
A adxudicación definitiva deberá producirse, mediante resolución motivada, dentro dos
cinco días hábiles seguintes a aquel no que remate o prazo establecido no artigo 96.2.b)
da LCSP.

16) Formalización do contrato.
O contrato formalizarase en documento administrativo na data que sinala a
Administración dentro do prazo dos dez días hábiles contado desde o seguinte ao da
notificación da adxudicación definitiva.

17) Acta de comprobación do trazado de planta.
17.1 No prazo de quince días naturais a contar dende a formalización do contrato
efectuarase a comprobación do trazado de planta, na data que sinale a administración,
quedando obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a este acto e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de trazado
de planta a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos previstos no artigo 220 da LCSP.
17.2 Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos cinco días seguintes ao da sinatura do
acta de comprobación de trazado de planta.
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde
deberá efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das
obras (art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o
facultativo ao contratista.
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Cando o resultado da comprobación do trazado de planta demostre a posesión e
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a
autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente no acta
redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte
ao da sinatura da acta.
17.3 Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da sinatura do acta de comprobación de
trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o
Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saúde, e relación de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra a realizar, a efectos do disposto na cláusula 34 do
presente prego.
O Plan de seguridade e saúde deberá ser informado no prazo de 5 días naturais e
aprobado polo órgano de contratación no prazo máximo de un mes dende a sinatura do
contrato.
O adxudicatario deberá presentar o programa de traballos para a súa aprobación polo
órgano de contratación dentro do prazo de 15 días naturais dende a formalización do
contrato, desenvolvendo o presentado coa oferta, que non poderá modificar ningunha
das condicións contractuais. O órgano de contratación resolverá sobre a súa aplicación,
e no seu caso, incorporarao ó contrato.

18) Carteis e sinais.
18.1 Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa
costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato establecido por
Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 13 de xaneiro de
2009, e que foi publicado no B.O.E. nº 12, de 14 de xaneiro. O dito cartel deberá
manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o
contratista durante este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicións.
Transcorridos seis meses contado desde a recepción da obra e en todo caso antes da
devolución da garantía deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar os sinais indicativas de obras, perigo,
precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da Circulación e
normativa de Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas
desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable
dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.
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18.2 O adxudicatario deberá achegar con cada certificación de obra fotografías, por
triplicado, do cartel da obra e do cartel da obra e o seu contorno, en ambos casos deberá
levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa realización.
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á administración o
reportaxe fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización
das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola
administración libremente e sen limitación temporal.
19) Ocupación de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da dirección.
20) Execución do contrato e desenvolvemento dos traballos.
20.1 O contratista deberá executar as obras con suxeición a este Prego e a lexislación de
contratos do sector público e ó Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro , polo que
se crea o FEIL, empregando materiais e medios de primeira calidade e nas condicións
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de
conformidade coa instruccións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde
que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da
LCSP.
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas
condicións esixidas pola boa práctica da construcción.
20.2 O contratista só pode empregar na obra os materiais previo exame e aceptación
polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao
seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisión.
20.3 Ata que teña lugar aprobación da devolución da garantía definitiva o contratista
responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa
eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da
administración examinen ou recoñecido, durante a súa construcción, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles
nas medicións e certificacións parciais.
20.4 Advertidos vicios ou defectos na construcción, ou tendo fundadas razóns para crer
que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o
curso da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva,
a demolición e reconstrucción das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.
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20.5 Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios
ocultos da construcción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista,
responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos
contado desde a recepción.
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219
da LCSP.

21) Dirección e inspección das obras.
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director, quen dictará
as instruccións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no
Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da
Corporación.

22) Lexislación laboral e Seguridade Social.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de
Seguridade Social.

23) Prevención de riscos laborais.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevención de riscos laborais.

24) Responsabilidade. Danos.
Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal,
a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade
non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na
lei.
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Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados
á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das
obras.
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de
constrinximento administrativo.
25) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.
26) Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións,
sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens,
ata a aprobación da devolución da garantía definitiva.
27) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O adxudicatario está obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do
cadro de características do contrato.
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que
pesen sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a
licencia de obras ou imposto sobre construccións, obras e instalacións, se proceder, e o
aboamento do imposto correspondente.
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a administración,
a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan
no proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores,
climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos
competentes da administración, así como a tramitación perante os ditos organismos e
pagamento das taxas correspondentes.

28) Control de calidade.
A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do
cadro de características ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán
por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución
material da obra.
A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista
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disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas
particulares.
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co
establecido na cláusula 12, cumprimento que esixirá a través da dirección facultativa,
tanto no que se refire ao programa de control, ensaios , como a cantidades destinadas a
esta finalidade.

29) Dereitos do adxudicatario.
29.1 Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cláusulas do
presente prego, e no seu caso, de conformidade co programa de traballo. O dito
aboamento deberá efectuarse dentro do prazo máximo de 30 días naturais contado desde
a expedición da certificación e rexistro da correspondente factura de conformidade co
establecido no artigo 9.5 do Real D-L 9/2008, de 28 de novembro.
29.2 Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo de 30 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario
terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas
operacións comerciais e art. 200.4 da LCSP.
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os defectos que contivese a
certificación, computándose, polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da
expedición da certificación emendada.
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase no
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.

30) Aboamento da obra executada.
30.1 O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de
tempo anterior.
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.
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Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa
suficiente antelación, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o
contratista.
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular.
30.2 O técnico director tomando como base as medicións das unidades de obra
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará
mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.
30.3 As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaraas
o técnico director nos dous días seguintes do período que correspondan previa a
audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.
30.4 O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor
dos materiais acopiados necesarios para a obra previa autorización do órgano de
Contratación
que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se
cumpren os seguintes requisitos:
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa
da propiedade ou posesión dos materiais.
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou
desaparezan.
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa
relación valorada.
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto na cláusula 30.6 deste prego.
As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación
valorada mensual ou noutra independente.
Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.
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Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarase pola dirección da obra, non podendo pasar do 50 por 100 do prezo da devandita
unidade de obra.
30.5 O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilización.
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20 por 100
das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se
faga necesaria a utilización daqueles.
c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto na cláusula 30.6 deste prego.
30.6 Para realizar aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalacións e
equipos será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe do
respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 215 .2 da LCSP.
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que
vaian tendo lugar as deduccións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31) Prórrogas.
Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso, o órgano de contratación daralle
unha prórroga por un prazo igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise
outro menor.

32) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a
realización del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da
administración.
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Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola
resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20
euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.
No caso de que o adxudicatario ofertase reducción de prazo de execución e a demora
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior
serán as seguintes:

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)

Penalidades

Ata un 5%

0,50 por cada 1.000 euros

Ata un 10%

0,55 por cada 1.000 euros

Ata un 15%

0,60 por cada 1.000 euros

Ata un 20%

0,65 por cada 1.000 euros

Ata un 25%

0,70 por cada 1.000 euros

Ata un 30%

0,75 por cada 1.000 euros

Ata un 35%

0,80 por cada 1.000 euros

Ata un 40%

0,85 por cada 1.000 euros

Ata un 45%

0,90 por cada 1.000 euros

Ata un 50%

0,95 por cada 1.000 euros

Ata un 55% ou máis

1 por cada 1.000 euros

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento
do prazo total.
Cada vez, que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.
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33) Modificacións de obras.
33.1 En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir
ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación
técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante,
se é o caso, como consecuencia dela.
A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, logo da redacción
do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.
Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 217.4 do LCSP, para os supostos a que se
refire o dito precepto.
Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen
previa aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen
un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217
da LCSP).
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite
previsto neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser
recolleitas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do
10 por 100 a que se refire a disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando
con posterioridade ás mesmas houber necesidade de introducir no proxecto
modificacións das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variacións na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada.
33.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que,
de acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducción ou
supresión das unidades de obra ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre
que esta sexa unha das comprendidas no contrato. No caso de supresión ou reducción de
obras, o contratista non terá dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo
do que se establece no art. 217 da LCSP.
33.3 Cando as modificacións supoñan a introducción de unidades de obra non
comprendidas no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os
prezos de aplicación destas serán fixados pola administración á vista da proposta do
director facultativo das obras e das observacións do contratista a esta proposta en
trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos
fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos
prezos que fixase ou executalas directamente.
A contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento negociado
sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do
contrato.
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33.4 Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no
prezo de adxudicación (IVE excluído ).Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo
máximo de 15 días naturais contado desde a notificación de aprobación da
modificación. A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á
resolución do contrato.

34) Cesión de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes do contrato de obras sen
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e
condicións establecidos no artigos 209 da LCSP.
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais
contado desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non
constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.
b) Subcontratación
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras
sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos
requisitos e condicións establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as
prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder
do 60% do importe de adxudicación.
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación do sector
da construcción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construcción.
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e de acordo coas condicións establecidas no art.
211 da LCSP.
En todo caso, de conformidade co establecido no artigo 9.5 do R. D. Lei 9/2008, de 28
de novembro, os contratistas deberán abonar aos subcontratistas o prezo acordado polas
prestacións no prazo máximo de 30 días naturais, computado dende a data de
aprobación da factura polo contratista.

35) Recepción das obras e certificación final.
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O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para
a súa terminación, cunha antelación mínima de 30 días hábiles.
De acordo co establecido mo apartado 4. a). 1 do artigo sexto na Resolución, de 9 de
decembro de 2008, da Secretaría de Estado de Coop. Territ., o contratista entregará,
xunto coa certificación final de obra e acta de recepción, a declaración dos contratos de
traballo realizados para a execución das obras, que conteña a identidade dos
traballadores contratados así como o tipo de contrato realizado e duración do mesmo.
Xunto con esta declaración deberán aportarse os TC2 relativos os traballadores
contratados.
A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á terminación das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas,
sobre as que resolverá o órgano de Contratación.
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.
Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu
director sinalará os defectos observados e detallará as instruccións precisas fixando un
prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o
efectúa, poderá concedérselle outro novo prazo ou declarar resolto o contrato.

36) Prazo de garantía.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das
obras, seguindo, se é o caso, as instruccións que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan.
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para
a súa reparación executaranse pola administración contratante, a custa do contratista.

37) Liquidación e devolución da garantía definitiva.
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda
responsabilidade, agás o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios
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ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, se é o
caso, das obrigas pendentes aplicándose ao pagamento destas últimas o disposto no art.
200.4. da LCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de
garantía o director facultativo procederá a dictar as oportunas instruccións ao contratista
para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliación do prazo de garantía.
38) Causas de resolución.
Serán causas de resolución do contrato as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos
efectos previstos no artigo 208 e 222 da mesma.

39) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes
quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do
artigo 149.1.18 da Constitución e demais disposicións de desenvolvemento, en especial
o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo o contrato rexerase polo disposto no Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro, e na Resolución de 9 de decembro de 2008, da Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial que regulan o Fondo Estatal de Investimentos Locais.
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos
deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á
vía administrativa e contra estes haberá lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicción, previa
interposición, se é o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da
interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os interesados deberán interpoñer o recurso
especial en materia de contratación.

En Teo, a 30 de xaneiro de 2009.
O Alcalde
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ANEXO I. CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO.

0.REGULARIZACI
ÓN
HARMONIZADA
1.PROXECTO

contrato non suxeito a regulación harmonizada

“ ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE CACHEIRAS-NOENLLESRIO SANTA LUCIA.”
A. Clasificación
Nacional de
productos por
Actividades
(CNPA-1996)

-------------------------------------

2.ORZAMENTO

A) Obras anuais

200.931,44 € (I.V.E. ENGADIDO)
(173.216,76 €, máis 27.714,68 € de IVE)

3.APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

511.61109

4.PRAZO
EXECUCIÓN

6 SEMANAS.

5.CLASIFICACIÓN

Non se esixe

6.LUGAR
PRESENTACIÓN
OFERTAS

REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE TEO ( A Ramallosa s/n)

1.bis
CODIFICACIÓN

7.PRAZO
OITO DÍAS HÁBILES A CONTAR DENDE O SEGUINTES AO
PRESENTACIÓN
DA RECEPCIÓN DA INVITACIÓN
DE PROPOSICIÓNS
8.1 Dirección paxina web: www.concellodeteo.com
8.PERFIL
CONTRATANTE

8.2 Publicación de adxudicación provisional: perfil do contratante
8.3 Publicación adxudicación definitiva: BOP e perfil do contratante

9. GARANTÍA
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DEFINITIVA

5 % del importe de la adxudicación, IVE excluído.

10. TAXAS DO
CONTRATO

______________

11.REVISIÓN DE
PREZOS

Non procede

12.CONTROL DE
CALIDADE

Segundo prego de cláusulas, ata un máx. do 1% do orzamento de
execución material.

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

A. DIARIOS
OFICIAIS

SI

TARIFA
URXENTE

SI

Outros Datos:
Información Teléfono: 981 8815700
Lugar onde se poden obter copias do Proxecto e Prego: Concello de Teo, A
Ramallosa S/N

ANEXO II : MODELO DE PROPOSICIÓN

D/Dª _________________________________ con domicilio en _________________
rúa ________nº __ teléfono _______________ con D.N.I. ( ou pasaporte ou documento
que o substitúa nº ________________
representación

de

actuando en nome propio ( ou en

________________________________

D.N.I

ou

C.I.F.

nº

__________________________- e con domicilio en ____________________________
nº_____ teléfono ___________________ ) toma parte no procedemento negociado para
a

adxudicación

da

execución

das

obras

comprendidas

no

proxecto

de

______________________________________________________________________
______________ e a cuxos efectos fai constar:
1º. Que ofrece o seguinte prezo:
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A ) Prezo sen IVE_______________________________ euros.
B ) Imposto sobre o valor engadido (IVE) ___________________________euros.
TOTAL ( A+ B ) _________________________ euros.
2º. Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas
administrativas particulares do presente contrato.
3º. Que acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas
administrativas particulares.
_________________________, ____ de _________ de ________2009
O LICITADOR (Asinado e rubricado)”

5. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Non se presentou ningunha.

6. ROGOS E PREGUNTAS
Non se presentou ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as quince horas, de orde da Presidencia,
levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, secretaria xeral, dou fe.
O alcalde,

A secretaria xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 16 DE FEBREIRO DE 2009.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14:20 horas do día 16 de febreiro de 2009,
reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido se
relacionan, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto
de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ªCarmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da
Xunta de Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos
incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
ORDE DO DÍA
1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 15.12.2008,
29.12.2008, 05.01.2009 E 19.01.2009.
2. LICENZAS URBANÍSTICAS.
3. LICENZAS DE APERTURA.
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4. DEVOLUCIÓN DE AVAIS URBANÍSTICOS.
5.

CONTRATACIÓN:

APROBACIÓN

DO

EXPEDIENTE

DE

CONTRATACIÓN DA OBRA DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DE
AUGA POTABLE EN MALLOS (FEIL).
6. PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DIRECTA DE

SUBVENCIÓN A

ASPAMITE.
7. PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
8. ROGOS E PREGUNTAS.

1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 15.12.2008,
29.12.2008, 05.01.2009 E 19.01.2009.
Acta da sesión ordinaria do día 15 de decembro de 2008
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 15/12/08.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade
dos presentes
Acta da sesión extraordinaria do día 29 de decembro de 2008
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 29/12/08.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade
dos presentes
Acta da sesión ordinaria do día 05 de xaneiro de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 05/01/09.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade
dos presentes
Acta da sesión ordinaria do día 19 de xaneiro de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 19/01/09.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade
dos presentes
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2. LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007
(nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación
de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:

2.1. A Dª. EVA MARÍA JORGE FERREIRA e D. MIGUEL ANGEL MANTEIGA
VIGO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en Bustelo, parroquia de
Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto Javier Fernández Echeverría.
Expediente núm: 40.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 21.10.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
3

antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de
primeira ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra na que se manifestará
explícitamente o cumprimento das especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20
de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JAVIER FERNÁNEZ ECHEVERRÍA.
-Arquitecto técnico director: ENRIQUE PEROL RAMA.
-Edificabilidade: 0,18 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B, 3,36 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 19,20% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3,5 m. Pendente máxima de
cuberta: 25º. Altura do cumio: 2,70 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 116.850,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.337,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 241,12 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.698,12 euros.

2.2. A D. RAMÓN MÁRQUEZ BARREIRO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Pedrouso, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Ambrosio Bouzas Doval.
Expediente núm: 41.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 17.12.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de
primeira ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra na que se manifestará
explícitamente o cumprimento das especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20
de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: AMBROSIO BOUZAS DOVAL.
-Arquitecto técnico director: SERAFÍN VIGO GARCÍA.
-Edificabilidade: 0,18 m2/m2 (p. bruta).
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-Altura máxima: B+BC, 4,30 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 11% (p. Neta). Recuamento á aliñación:
>8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 4 m. Pendente máxima de cuberta: 28º.
Altura do cumio: 3,00 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 134.007,57 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.680,15 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 240,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 3.040,15 euros.

2.3. A CARTEO S.L., licenza para acondicionamento de local destinado á reparación e
venda de neumáticos e accesorios en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 42.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións das normativas sectoriais e dará cumprimento das
condicións legais sobre contaminación acústica, gases, fumes, residuos, etc.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 369,91 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 558,36 €.
Total: 928,27 euros.

2.4. A D. SANTIAGO CODESIDO BARREIRO en represenación de ALMACENES
CASAN S.A.U., licenza para demolición de edificación existente en Cacheiras, segundo
proxecto redactado por Arquitecto Julio Vázquez y Asociados S.L.P., visado no colexio
oficial de arquitectos con data 4.12.2008.
Expediente núm: 43.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto técnico debendo dar cumprimento estricto das
medidas de seguridade que indica a normativa actualmente vixente.
-Executarase baixo a dirección de técnico competente.
-Os restos entregaranse a xestor de residuos autorizado.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 131,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 116,02 €.
Total: 247,02 euros.
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2.5. A PROMOTORA PAZ AGUIAR S.L., licenza para construción de un muro de
contención, en Tras do Eixo, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Alberto Blanco Rodríguez, visado no colexio oficial de arquitectos con data
6.11.2008.
Expediente núm: 44.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-A altura máxima da parte cega do muro non superará os 2,00 metros e a total de 2,80
metros de acordo co artigo 2.12 d) das NNSS do Concello e retranquearase 60
centímetros con respecto a aliñación oficial.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 207,86 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 267,86 €.

2.6. A PROMOTORA PAZ AGUIAR S.L., licenza para construción de un cerre de 320
ml. polo fronte da finca entre lindeiros, en Tras do Eixo, parroquia de Cacheiras.
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Expediente núm: 45.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública,
situando a base na mesma cota que a pista actual.
-Urbanizarase de acordo coa memoria valorada que forma parte do expediente das
licenzas das vivendas.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 metros no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 199,10 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 259,10 €.

2.7. A Dª. MARÍA AMPARO CORRAL SUÁREZ, licenza para construción de un
cerre de 125 ml., con bloques, postes e alambre, na finca nº 101 en A Grela, parroquia
de Lampai.
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Expediente núm: 46.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública de titularidade municipal, situando
a base do cerre na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
cerre.
-Dará cumprimento das condicións da autorización da Excma Deputación de A Coruña.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 metros no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Na zona forestal, dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica
o artigo 42.1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte
opaca de 1,50 metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topográficas do terreo nin afectarán ao
sistema de regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 77,76 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 137,76 €.

2.8. A D. PABLO FIGUEIRAS SEOANE, licenza para construción de un cerre de 99
ml., con base de pedra, columnas e reixa (19 ml.) polo fronte, e con bloques, poste e
alambre (80 ml.) entre lindeiros, na finca nº 1295 de Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 47.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública,
situando a base na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais. Dará cumprimento das
condicións de cerre en núcleo tradicional.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 metros no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 61,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 121,60 €.

2.9. A D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, licenza para construción de un cerre
de 145 ml., con bloques, poste e alambre, nas fincas nº 218 e 219 de Lamas, parroquia
de Bamonde.
Expediente núm: 48.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública,
situando a base na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 90,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 150,22 €.

2.10. A Dª. TANIA GÓMEZ ARCA, licenza para construción de un cerre, entre
lindeiros, de 96 ml., nas fincas nº 2071-2072 de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 49.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da
pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais. Dará cumprimento das
condicións de cerre en núcleo tradicional.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,73 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,73 €.
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2.11. A Dª. ELSA MEJUTO BANDÍN, licenza para construción de un cerre na finca nº
210-3 de Lamas, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 50.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a
base na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 metros no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 22,30 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 82,30 €.
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2.12. A D. JOSÉ MANUEL BOTANA SÁNCHEZ, licenza para obras de colocación de
pedra en fachadas e retellado da vivenda de 40 m2 na finca nº 124 “Rial de Arriba”,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 51.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 de xeito que a tipoloxía das
construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os materiais
empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 227,39 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 287,39 euros.
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2.13. A TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., licenza para canalización soterrada de 45
metros lineais e intalación de dous postes para dar servizo en Sestelo-Raris sobre vías
públicas, (S/R 919/08-125296.Pyto.01263849). Figura aval por importe de 400 €, do
Banco Popular Español, presentado o 21.01.2009, con rexistro de entrada nº 415, a
efectos de garante sobre desperfectos nas vías públicas.
Expediente núm: 52.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións.
-Respetará as canalizacións e servizos urbanísticos existentes.
-Dará cumprimento estricto das condicións de seguridade da normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 euros.

2.14. A D. ÁNGEL RÍOS RÍOS, en represenación de COMUNIDADE DE VECIÑOS
LA PALLOSA, licenza para obras de reparación de avería en acometida de auga dentro
da urbanización A Palloza, en Portoameneiro, de 47 ml.
Expediente núm: 53.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerase o pavimento en perfectas condicións e entregaranse os residuos a xestor
autorizado.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
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clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Cumpriranse tódalas normas de seguridade en execución de obras que indica a
normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,60 euros.

2.15. A Dª. MARÍA FERNÁNDEZ REY, licenza para obras de canalización
atravesando a pista municipal para acometida de tubería de 160 mm a rede de
saneamento en A Silva, parroquia de Lampai.
Expediente núm: 54.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona, instalando a tubería a unha profundidade mínima de 80
centímetros para evitar roturas por parte das maquinas de obras públicas.
-Dará cumprimento das condicións técnicas da compañía adxudicataria Aquagest.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 16,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 76,00 euros.

2.16. A D. LEONARDO FERNÁNDEZ CASAS, licenza para rasanteo de terras na
finca de monte nº 2321 de Recesende, nivelando un antigo camiño aportando 2 ou 3
camións de terra limpa en uns 30 m2, sin modificalo uso actual da mesma.
Expediente núm: 55.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Serán exlcusivamente obras menores de rasanteo e nivelación que potencien e melloren
a productividade das fincas e non modifiquen o sistema de drenaxes e regas de solos
debendo respetar o medio natural e non suporán unha agresión a este nin variarán a
morfoloxía da paisaxe do lugar. Respetarán o arbolado existente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural, ambiental e mellora do
aproveitamento dos recursos naturais da finca.
-No caso de obras de maior repercusión darase trámite previo de acordo co
procedemento do artigo 41 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
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antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,00 euros.

2.17. A D. JOSÉ ENRIQUE QUIÁN GÓMEZ, licenza para segregación da finca nº 36
do plano de concentración da parroquia de Oza, situada no lugar de Castres, segundo
proxecto redactado polo técnico Jesús Estévez Loureiro.
Expediente núm: 56.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.

2.18. A Dª. MERCEDES PRECEDO LATA, licenza para segregación e agrupación de
fincas (1132-1 e 1132-2) do plano de concentración parcelaria de Cacheiras-Recesende,
situada no lugar de Pedrouso, segundo proxecto redactado polo técnico Arturo Calvo
Tarrio.
Expediente núm: 57.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.
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3. LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Dada conta do escrito asinado por D. JACOBO FERNÁNDEZ GUILLÁN, en
representación de METRO TEO S.L., de data 1.08.2008, con rexistro de entrada no
Concello núm. 7030, no que solicita licenza para apertura dun establecemento destinado
á VENDA DE MOBLES DE COCIÑA E ARMARIOS (epígrafe 653.1), en Cacheiras,
Urbanización Las Camelias, bloque 1, baixo 1.
Vista a documentación presentada, asinada polo arquitecto Victor Manuel López Puga,
visada polo Colexio de Arquitectos de Galicia en data 3.07.2008 e as súas
modificacións con visado do 1.12.2008, na que se inclue a certificación técnica de
solidez e seguridade de data 11.07.2008, visada o 16.07.2008, o informe favorable da
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data 28.01.2009, e demais
documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JACOBO FERNÁNDEZ GUILLÁN, en representación de METRO
TEO S.L. (expte. AP-2/09) a licenza que solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
52,88 euros.

LICENZAS DE APERTURA PROVISIONAL.
3.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por CARTEO S.L., CIF/NIF: B-70179627
(expte. 13/08), para licenza de apertura/instalación dun local destinado áa
REPARACIÓN E VENDA DE NEUMÁTICOS E ACCESORIOS (epígrafe 691.2), en
Montouto, parroquia de Cacheiras.
Visto o proxecto presentado asinado polo enxeñeiro técnico industrial José Miguel
Pérez Real, visado no Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais en data
2.10.2008 e as súas modificacións con visado do 24.11.2008, o informe favorable da
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data 28.01.2009, o informe do
arquitecto técnico municipal de data 16.01.2009; e demais documentación obrante no
expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a CARTEO S.L. a licenza provisional para o establecemento dun local
destinado a REPARACIÓN E VENDA DE NEUMÁTICOS E ACCESORIOS
condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos:
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-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
-.Deberá solicita-la inscripción no Rexistro Xeral de Productores e Xestores de
Residuos de Galicia, como pequeño productor de residuos perigosos no caso de
producir menos de 10 Tn anuais de residuos perigosos, ou solicita-la autorización de
productor de residuos perigosos en caso de superar a antedita cantidade. Todo elo
segundo o establecido no Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime
xurídico da producción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Productores e
Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 124, 29/06/2005).
-.Os envases nos que se almacenen os residuos perigosos, así como os seus peches
deberán ser resistentes e estar en bo estado, e contar cos dipositivos adecuados que
garantan a non existencia de fugas ou derrames sobre o solo, segundo o establecido no
Real Decreto 833/88, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei
20/1986 de residuos perigosos (BOE nº 182, 30/07/88). Así mesmo, os residuos
perigosos deberán estar etiquetados segundo o establecido neste Real Decreto.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.

-Non se iniciará o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
47,43 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA-CAMBIO DE TITULARIDADE.
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3.3.- Dada conta do escrito asinado por Dª. NÉLIDA Mª DEL CARMEN PEREIRO
CARNEIRO, CIF/NIF: 33.222.509-K, de data 5.02.2009, con rexistro de entrada no
Concello núm. 868, no que solicita o cambio de titularidade do establecemento
dedicado a FLORISTERÍA, situado en Pontevea, parroquia de Reis, que figura a nome
de Dª. Sidneia Correia Neves, en representación de FLORISTERÍA PONTEVEA S.C.,
segundo licenza de apertura inócua, expediente nº AP-1/09, concedida pola Xunta de
Goberno Local en data 5.01.2009, pasando ao seu nome; vistos os documentos obrantes
no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento (expte CTE-2/09),
pasando a nome de Dª. NÉLIDA Mª DEL CARMEN PEREIRO CARNEIRO, debendo
suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.

4. DEVOLUCIÓN DE AVAIS URBANÍSTICOS.
4.1.- DEVOLUCIÓN AVAL A “INVERSIONES CARREIRO Y ALVÁREZ”.
Dase conta da solicitude presentada por D. Ricardo Carreiro Álvarez, en representación
da compañía mercantil “Inversiones Carreiro y Álvarez, S.L.”, de data 30.01.2009 (rex.
entrada nº 668 do 30.01.2009), na que pide a devolución do aval bancario de Caixanova,
de data 15.09.2005 por importe de 161.741,69 euros, como garantía das obras de
urbanización pendentes de execución da obra de “Construcción dun edificio con planta
baixa e primeira, destinado a uso comercial, na parcela F, do Plan Parcial de San
Sadurniño”.
Visto o informe do arquitecto municipal, de data 11.02.2009 e a fiscalización favorable
de Intervención, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, acorda:
Primeiro.- Proceder á cancelación do aval bancario depositado por

“Inversiones

Carreiro y Álvarez, S.L “, por importe de 161.741,69 euros, como garantía das obras de
urbanización pendentes de execución da obra de “Construcción dun edificio con planta
baixa e primeira, destinado a uso comercial, na parcela F, do Plan Parcial de San
Sadurniño”.
Segundo.- Devolver o expediente ó departamento de Intervención para a xestión do
mesmo.
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4.2.- DEVOLUCIÓN AVAL A “VIVIENDAS TEO, S.L.”.
Dase conta da solicitude presentada por “Viviendas Teo, S.L.”, de data 11.12.2008
(rex. entrada nº 11.666 do 11.12.2008), na que pide a devolución do aval bancario de
Caja España, de data 17.10.2001 por importe de 9.219,83 euros, como garantía das
obras de urbanización do edificio de vivendas e locais comerciais ( Edificio Jazmines),
situado en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Visto o informe do arquitecto municipal, de data 11.02.2009 e a fiscalización favorable
de Intervención, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, acorda:
Primeiro.- Proceder á cancelación do aval bancario depositado por “Viviendas Teo,
S.L.”, por importe de 9.219,83 euros, como garantía das obras de urbanización do
edificio de vivendas e locais comerciais ( Edificio Jazmines), situado en Montouto,
parroquia de Cacheiras.
Segundo.- Devolver o expediente ao departamento de Intervención para a xestión do
mesmo.

5.

CONTRATACIÓN:

APROBACIÓN

DO

EXPEDIENTE

DE

CONTRATACIÓN DA OBRA DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DE
AUGA POTABLE EN MALLOS (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
13/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 11/02/2009,
para adxudicar as obras de “ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA
POSTABLE EN MALLOS”, financiadas con cargo ao FEIL, segundo se desprende da
Resolución de 29/01/2009 da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, , redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D. Gilberto Rodríguez Rodríguez
e polo Enxeñeiro Industrial, D. Pablo J. López Lendoiro.
- Acta de replanteo de 13/02/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 13/02/2009
- Informe de Secretaría de 13/02/2009
- Informe de Intervención de 13/02/2009
- Certificado de existencia de crédito de 13/02/2009
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Visto o PROXECTO DE “ABASTECIMIENTO Y SANEAMENTO DE AGUA POTABLE EN
MALLOS”, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D. Gilberto Rodríguez Rodríguez e polo
Enxeñeiro Industrial D. Pablo J. López Lendoiro, de Acima Ingenieros, cuxo orzamento
ascende a DOUSCENTOS CATRO MIL SEISCENTOS SETENTA E NOVO EUROS CON
TRINTA E CATRO CÉNTIMOS DE EURO (204.679,34 €), IVE engadido.
Considerando o disposto nos artigos 93, 155 d), 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a
adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e
no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o PROXECTO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA
POTABLE EN MALLOS, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez e polo Enxeñeiro Industrial D. Pablo J. López Lendoiro.
Segundo.-. Aprobar o expediente de contratación das obras de “ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
13/02/2009, que rexerán a contratación.
Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
Cuarto.de DOUSCENTOS CATRO MIL SEISCENTOS SETENTA E NOVO EUROS CON
TRINTA E CATRO CÉNTIMOS DE EURO (204.679,34 €), IVE engadido, con cargo á
partida orzamentaria 411.62303 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando oferta
as seguintes empresas:
- MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
- EXCAVACIONES MIDÓN S.L.
- EXCAVACIONES OVIDIO S.L.
En Teo, a 13 de xaneiro de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros, e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07) acorda:
Primeiro.- Aprobar o PROXECTO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE AGUA POTABLE EN MALLOS, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D.
Gilberto Rodríguez Rodríguez e polo Enxeñeiro Industrial D. Pablo J. López Lendoiro.
Segundo.-. Aprobar o expediente de contratación das obras de “ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
de 13/02/2009, que rexerán a contratación.
Cuarto.Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
de DOUSCENTOS CATRO MIL SEISCENTOS SETENTA E NOVO EUROS
CON TRINTA E CATRO CÉNTIMOS DE EURO (204.679,34 €), IVE engadido,
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con cargo á partida orzamentaria 411.62303 do estado de gastos do vixente orzamento
do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
- EXCAVACIONES MIDÓN S.L..
- EXCAVACIONES OVIDIO S.L.
ANEXO
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DA OBRA DE “ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO DE AUGA POTABLE EN MALLOS” INCLUIDA NO FONDO
ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL
1).-Elementos do contrato.
1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o epígrafe 1
do cadro de características do contrato, que figura como Anexo I do presente Prego, con
suxeición ao proxecto técnico redactado ao efecto, integrado polos documentos
enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector
público (en adiante LCSP), incluído o correspondente estudio de Seguridade e Saúde.
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte
integrante do prego, e teñen carácter contractual.
1.2) Delimitación do contrato.
As obras obxecto do contrato están incluídas no Fondo Estatal de Inversión Local (en
adiante FEIL), e polo tanto a contratación rexerase, ademais de polo disposto na LCSP,
polo Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, que crea o FEIL e pola Resolución
da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 9 de decembro de 2008.
De conformidade co establecido no artigo 14.1 da LCSP, o contrato ao que se refire o
presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, tal como se especifica no
epígrafe 0 do cadro de características.
2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do
cadro de características.
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Os contratistas, ó formular as súas propostas económicas, incluíran nelas o importe do
imposto sobre o valor engadido, que figurará como partida independente, de
conformidade co establecido no art. 75.2 LCSP e modelo de oferta económica do
presente Prego.
3) Financiamento.
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento vixente con cargo á
partida presupostaría sinalada no epígrafe 3 do cadro de características.
O proxecto financiase con cargo ao FEIL, creado por Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro, ó amparo da Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial
de 29 de xaneiro de 2009, que autoriza o financiamento destas obras.

4)Revisión de prezos.
Atendendo á natureza e duración do contrato, non procederá en ningún caso a revisión
de prezos e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión.
5) Prazo de execución.
5.1.- O prazo máximo de execución da obra será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro
de características, contado a partir do día seguinte ó da sinatura da acta de
comprobación do replánteo. O prazo contarase sempre en días naturais.
5.2.- O prazo contractual só se poderá prorrogar cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislación vixente.
En todo caso as obras deberán estar executadas e certificadas antes do día 1 de xaneiro
de 2010, de acordo co establecido no artigo 7.1 do Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro.
5.3.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen no programa de traballo.
6) 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 estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e
acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica.
7) Clasificación do contratista.
De conformidade co establecido na disposición adicional sexta do Real Decreto Lei
9/2008, de 28 de novembro, e tendo en conta que o presuposto da obra non supera os
350.000.- euros, non se esixe clasificación.
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8) Unións temporais de empresas.
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan
temporalmente o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.
Para este suposto cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para
os efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características
acreditadas para cada un dos seus integrantes.
No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en
escritura pública, así como presentar o CIF da unión temporal, todo iso dentro do prazo
de dez días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa
duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.
Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados
solidariamente diante da administración.

9) Procedemento de adxudicación e solicitude de ofertas.
9.1 O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado sen publicidade, de
conformidade co establecido nos artigos 155 d), 161.2 e 162 da LCSP, tendo en conta
que o valor estimado do contrato non supera os 200.000.- euros, non obstante a
licitación publicarase no perfil do contratante do Concello.
En cumprimento do disposto no artigo 9.1 do citado Real Decreto Lei 9/2008,
aplicarase o trámite de urxencia regulado nos artigos 96 e 128 da LCSP.
9.2 De conformidade co establecido nos artigos 153 e 162 da LCSP, solicitarase oferta,
alomenos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sempre
que sexa posible, debéndose deixar constancia no expediente das invitacións cursadas,
das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento.

10) Proposicións: lugar e prazo de presentación.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do
Concello de Teo, A Ramallosa, s/n, de nove a catorce horas, dentro do prazo de oito
días naturais contados dende o día seguinte ao da recepción da invitación, en dou sobres
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pechados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e
requisitos esixidos na cláusula 11.
Así mesmo as ofertas poderán presentarse por correo, debendo o licitador xustificar a
data de envío e anunciar ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax ou
telegrama no mesmo día.
Sen estes requisitos non se admitirán as ofertas que se reciban fora do prazo de
presentación.

11) Proposicións: documentación.
As ofertas presentaranse en dous sobres pechados e denominados da seguinte forma:

Sobre A: Subtitulado “Documentación administrativa”.
A documentación administrativa presentarase nun sobre pechado que conterá a seguinte
documentación:
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario
A-1) Empresario individual:
-Copia auténtica do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.
A-2) Persoas xurídicas:
-Escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no Rexistro Mercantil,
cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil, se non o fora,
escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto fundacional,
no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o caso no
correspondente Rexistro Oficial.
- Copia auténtica da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF).
A-3) Empresas comunitarias:
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión
Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa
lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.
A-4) Empresas non comunitarias:
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- Os empresarios estranxeiros non comunitarios deberán 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.
- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes
á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión
Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia
da empresa admite pola súa vez a participación de empresas españolas na contratación
coa administración en forma substancialmente análoga.
A-5) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaración de sometemento á xurisdicción de tribunais e xulgados españois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do
contrato, con renuncia se é o caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que lle puidese
corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP).
B) Poderes.
Cando a licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en nome da
que concorre perante a administración contratante.
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.
C) Bastanteo de poderes.
Os poderes a que se refire o apartado B) da presente cláusula, deberaos bastantear
previamente a secretaria da Corporación ou funcionario habilitado.
D) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades.
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do
LCSP, axustado ao seguinte modelo:
D./Dª...........................................................................,
con
DNI
nº
....................................., e domicilio en .........................................................., rúa
.......................................................,
nº
................,
código
postal
nº
.........................................., provincia de.................................,
en nome propio, ou en representación da empresa á que representa no procedemento
de
adxudicación
do
contrato
de
execución
da
obra
....................................................................,
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Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están
incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 49 e
130.1.c) da LCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
(Lugar, data e sinatura do propoñente)
E) Acreditación da solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional.
E.1.- Os licitadores deberán acreditar a solvencia económica e financeira por calquera
dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP.
E.2- A solvencia técnica e profesional acreditarase, de acordo co establecido no artigo
65 da LCSP, polos seguintes medios:
a) Relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de
certificados de boa execución para as mais importantes
b) Declaración sobre a plantilla media anual da empresa e a importancia do seu persoal
directivo durante os tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa
correspondente.
c) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispón para a
execución da sobras, acompañada da documentación acreditativa correspondente.
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios de acreditación da solvencia
técnica terá carácter excluínte.
F) Obrigas tributarias e coa seguridade social.
Certificación ou documento acreditativo de que o contratista está ao corrente no
cumprimento das obrigas tributarias ( co Estado e CCAA) e da Seguridade Social. Non
obstante, os licitadores poderán presentar unha declaración responsábel na que fagan
constar que a empresa está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e da
Seguridade Social, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa deste requisito deba
presentarse antes da adxudicación definitiva polo empresario a cuxo favor se vaia a
efectuar esta, de conformidade co establecido no artigo 130 LCSP.
G) Unións temporais de empresas.
Cando se trate de unións temporais de empresas indicaranse os nomes e circunstancias
das empresas que as constitúen, participación de cada unha delas e compromiso de
constituírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co
artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente Prego.
H) Declaración de empresas vinculadas.
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No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha
declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social,
debendo constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as
empresas vinculadas que concorran á licitación.
I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da
Deputación da Coruña:
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da
LCSP, neste 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 .
Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro
de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña,
acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia
ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren
inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (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) quedarán dispensadas de presentar os
documentos referidos nos apartados: A), B), C), D), e F) sempre que os citados
documentos estean vixentes.
J) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

Sobre B: Subtitulado “Oferta”.
A oferta presentarase nun sobre pechado que conterá:
A) A oferta económica, asinada polo empresario, na que se expresará o prezo de
execución do contrato debendo figurar como partida independente o IVE. A oferta
económica formularase conforme ao modelo que figura como anexo II deste Prego.
B) Número de empregados previstos para a execución da obra.
Deberase especificar os traballadores estables da empresa e os traballadores
desempregados que se van a contratar para a execución da obra, facendo constar que o
persoal de nova contratación atópase en situación legal de desemprego, de acordo co
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previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social, e que este persoal será
contratado a xornada completa e por un período de tempo igual ou superior a duración
de execución do contrato.
C) Proposta de reducción de prazos de execución (expresado en días naturais):
A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso constructivo, na
que de forma debidamente xustificada, faga unha de reducción nos prazos de execución,
no seu caso.
D) Programa de control interno de calidade
A oferta conterá a proposta de programa de control interno da calidade que a empresa
vai desenvolver durante a execución das obras, con independencia do que realice a
administración, de acordo co previsto na cláusula 28 deste Prego.
Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o
orzamento de execución material da obra que o contratista contratará cunha empresa
homologada e non vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:
D./ Dª.............................................................. en nome e representación da empresa
................................................. comprométese a destinar o .......% sobre o orzamento de
execución
material
da
obra
cuxa
denominación
é
a
seguinte
................................................, de acordo co previsto na cláusula 11 do Prego.
(Lugar, data e sinatura)
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
E) Xustificación de traballadores minusválidos:
A empresa, no caso de que conte cun número de traballadores minusválidos non inferior
ao 2%, deberá xustificalo documentalmente.
F) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran.

12) Garantías esixibles.
12.1 Garantía provisional.- En consonancia co disposto no art. 91 da LCSP os
licitadores quedan dispensados da constitución da garantía provisional.
12.2 Garantía definitiva.- O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato
deberá constituír unha garantía definitiva do 5% do importe de adxudicación do
contrato, IVE excluído.
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13) Criterios de adxudicación.
13.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:
1) Man de obra empregada na realización do contrato, ata un máximo de 20 puntos:
-Nº de traballadores estables empregados ata 8 puntos.
-Nº de traballadores de nova contratación empregados ata 12 puntos.
Este apartado valorarase da seguinte forma:
Por cada traballador estable empregado na realización das obras 2 puntos.
Por cada traballador de nova contratación empregado na realización das obras 3 puntos
Os traballadores de nova contratación deberán ser persoas que se encontren en situación
de desemprego, de conformidade co establecido no artigo 9.2 do R.D.L 9/2008, de 28
de novembro, e serán contratados a tempo completo por un período igual ou superior a
duración do contrato.
2) Reducción de prazos, ata un máximo de 10 puntos.
Cada día de reducción do prazo de execución que figura no proxecto de obra valorarase
a razón de 0,25 puntos.
3) Programa de control interno de calidade, ata un máximo de 10 puntos.

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas empaten na
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu
cadro de persoal maior número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) de
acordo co establecido na disposición adicional 6ª da LCSP.
13.2 Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e
admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise
recoñecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a
fagan inviable, será desestimada,mediante resolución motivada.
A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no
presente Prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta
a licitación, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de
adxudicación que figuran no presente prego.
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13.3 A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que
a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera
fase de tramitación do expediente, faculta á Corporación para esixir indemnización
polos danos e perdas causados á administración contratante e demais consecuencias
previstas en LCSP.
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía
provisional, a Corporación poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de
constrinximento, así como para a indemnización por danos e perdas.

14) Apertura das proposicións
De conformidade co establecido nos artigos 295.1 da LCSP, e tratándose dun
procedemento negociado sen publicidade, non se constitúe mesa de contratación.
A valoración das ofertas efectuarase pola Alcaldía, quen realizará unha proposta de
adxudicación provisional que elevará ó órgano de contratación.
A Alcaldía, unha vez cualificada a documentación presentada, declarara admitidos os
licitadores que acrediten o cumprimento dos requisitos esixidos no Prego, deixando
constancia das causas de rexeitamento das ofertas non admitidas, no seu caso, na acta da
apertura.
Non obstante, de apreciar erros ou deficiencias na documentación administrativa
presentada, poderá outorgar un prazo no superior a tres días hábiles para a súa
subsanación.
Posteriormente procederá a apertura dos sobres B e valoración das ofertas presentadas
de conformidade cos criterios de valoración establecidos, procedendo a redactar a
proposta de adxudicación provisional.

15) Adxudicación provisional e definitiva.
A) ADXUDICACION PROVISIONAL
A adxudicación provisional acordarase polo órgano de contratación en resolución
motivada que se notificará aos licitadores e publicarase no perfil de contratante do
órgano de contratación, segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de características.
En todo caso a adxudicación provisional dos contratos deberá efectuarse no prazo
máximo de 20 días naturais contados dende aquel no que se soliciten as ofertas.
No acordo ou resolución de adxudicación o órgano de contratación designará o técnicodirector da obra.
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B) ADXUDICACION DEFINITIVA
A elevación a definitiva da adxudicación provisional no poderá efectuarse antes de que
transcorra o prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que se
publique a adxudicación provisional no perfil de contratante do órgano de contratación,
de conformidade co establecido no artigo 96.2.b) da LCSP.
Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá:
a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a
que se refire o art. 84 da LCSP.
A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes
de entidades, que se atopen en situación de demora fronte á administración contratante
como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de
anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en
consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administración.
A adxudicación definitiva deberá producirse, mediante resolución motivada, dentro dos
cinco días hábiles seguintes a aquel no que remate o prazo establecido no artigo 96.2.b)
da LCSP.

16) Formalización do contrato.
O contrato formalizarase en documento administrativo na data que sinala a
Administración dentro do prazo dos dez días hábiles contado desde o seguinte ao da
notificación da adxudicación definitiva.

17) Acta de comprobación de replanteo e comezo dos traballos.
17.1 De conformidade co establecido no artigo 96.2 d) da LCSP, tratándose dun
procedemento tramitado por urxencia, o prazo para iniciar os traballos non poderá ser
superior a 15 días hábiles contados dende a notificación da adxudicación definitiva.
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Durante este prazo procederase á formalización do contrato, efectuarase a
comprobación do trazado de planta, na data que sinale a administración, quedando
obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a este acto e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de trazado
de planta a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos previstos no artigo 220 da LCSP.
17.2 Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos cinco días hábiles seguintes ao da
sinatura do acta de comprobación de trazado de planta.
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde
deberá efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das
obras (art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o
facultativo ao contratista.
Cando o resultado da comprobación do trazado de planta demostre a posesión e
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a
autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente no acta
redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte
ao da sinatura da acta.
17.3 Dentro dos 5 días naturais seguintes ao da sinatura do acta de comprobación de
trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o
Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saúde, e relación de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra a realizar, a efectos do disposto na cláusula 34 do
presente prego.
O Plan de seguridade e saúde deberá ser informado e aprobado polo órgano de
contratación no prazo máximo de 15 días dende a sinatura do contrato.

18) Carteis e sinais.
18.1 Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa
costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato establecido por
Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 13 de xaneiro de
2009, e que foi publicado no B.O.E. nº 12, de 14 de xaneiro. O dito cartel deberá
manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o
contratista durante este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicións.
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Transcorridos seis meses contado desde a recepción da obra e en todo caso antes da
devolución da garantía deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar os sinais indicativas de obras, perigo,
precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da Circulación e
normativa de Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas
desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable
dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.
18.2 O adxudicatario deberá achegar con cada certificación de obra fotografías, por
triplicado, do cartel da obra e do cartel da obra e o seu contorno, en ambos casos deberá
levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa realización.
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á administración o
reportaxe fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización
das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola
administración libremente e sen limitación temporal.
19) Ocupación de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da dirección.
20) Execución do contrato e desenvolvemento dos traballos.
20.1 O contratista deberá executar as obras con suxeición a este Prego e a lexislación de
contratos do sector público e ó Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro , polo que
se crea o FEIL, empregando materiais e medios de primeira calidade e nas condicións
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de
conformidade coa instruccións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde
que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da
LCSP.
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas
condicións esixidas pola boa práctica da construcción.
20.2 O contratista só pode empregar na obra os materiais previo exame e aceptación
polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao
seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisión.
20.3 Ata que teña lugar aprobación da devolución da garantía definitiva o contratista
responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa
eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da
administración examinen ou recoñecido, durante a súa construcción, as partes e
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unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles
nas medicións e certificacións parciais.
20.4 Advertidos vicios ou defectos na construcción, ou tendo fundadas razóns para crer
que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o
curso da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva,
a demolición e reconstrucción das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.
20.5 Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios
ocultos da construcción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista,
responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos
contado desde a recepción.
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219
da LCSP.
21) Dirección e inspección das obras.
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director, quen dictará
as instruccións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no
Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da
Corporación.

22) Lexislación laboral e Seguridade Social.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de
Seguridade Social.

23) Prevención de riscos laborais.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevención de riscos laborais.

24) Responsabilidade. Danos.
Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal,
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a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade
non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na
lei.
Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados
á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das
obras.
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de
constrinximento administrativo.

25) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.

26) Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións,
sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens,
ata a aprobación da devolución da garantía definitiva.
27) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O adxudicatario está obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do
cadro de características do contrato.
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que
pesen sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a
licencia de obras ou imposto sobre construccións, obras e instalacións, se proceder, e o
aboamento do imposto correspondente.
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a administración,
a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan
no proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores,
climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos
competentes da administración, así como a tramitación perante os ditos organismos e
pagamento das taxas correspondentes.
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28) Control de calidade.
A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do
cadro de características ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán
por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución
material da obra.
A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas
particulares.
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co
establecido na cláusula 12, cumprimento que esixirá a través da dirección facultativa,
tanto no que se refire ao programa de control, ensaios , como a cantidades destinadas a
esta finalidade.

29) Dereitos do adxudicatario.
29.1 Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cláusulas do
presente prego, e no seu caso, de conformidade co programa de traballo. O dito
aboamento deberá efectuarse dentro do prazo máximo de 30 días naturais contado desde
a expedición da certificación e rexistro da correspondente factura de conformidade co
establecido no artigo 9.5 do Real D-L 9/2008, de 28 de novembro.
29.2 Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo de 30 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario
terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas
operacións comerciais e art. 200.4 da LCSP.
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os defectos que contivese a
certificación, computándose, polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da
expedición da certificación emendada.
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase no
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.
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30) Aboamento da obra executada.
30.1. Medicións.- O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o
período de tempo anterior.
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa
suficiente antelación, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o
contratista.
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular.
30.2. Relacións valoradas.- O técnico director tomando como base as medicións das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.
30.3. Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación
valorada e tramitaraas o técnico director nos dous días seguintes do período que
correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou
reparos.
30.4. Pagos.- Os pagos faranse contra certificacións mensuais acompañadas das
relacións valoradas, e despois de ser debidamente aprobadas. Con cada certificación de
obra o contratista deberá presentar factura polo mesmo importe que a certificación.
30.5. Pagos a conta por acopios.- O contratista terá dereito a percibir aboamento a
conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais acopiados necesarios para a obra previa
autorización do órgano de Contratación
que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se
cumpren os seguintes requisitos:
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa
da propiedade ou posesión dos materiais.
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou
desaparezan.
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
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incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa
relación valorada.
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto na cláusula 30.6 deste prego.
As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación
valorada mensual ou noutra independente.
Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.
Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarase pola dirección da obra, non podendo pasar do 50 por 100 do prezo da devandita
unidade de obra.
30.6. Pagos a conta por instalacións e equipos.- O contratista terá dereito a percibir
aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios para a obra, de
acordo coas regras seguintes:
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilización.
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20 por 100
das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se
faga necesaria a utilización daqueles.
c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto na cláusula 30.6 deste prego.
Para realizar pagos a conta por materiais acopiados e por instalacións e equipos será
necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe do respectivo pago
a conta, de acordo co establecido no art. 215 .2 da LCSP.
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que
vaian tendo lugar as deduccións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31) Prórrogas.
Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso, o órgano de contratación daralle
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unha prórroga por un prazo igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise
outro menor.

32) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a
realización del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da
administración.
Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola
resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20
euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.
No caso de que o adxudicatario ofertase reducción de prazo de execución e a demora
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior
serán as seguintes:

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)

Penalidades

Ata un 5%

0,50 por cada 1.000 euros

Ata un 10%

0,55 por cada 1.000 euros

Ata un 15%

0,60 por cada 1.000 euros

Ata un 20%

0,65 por cada 1.000 euros

Ata un 25%

0,70 por cada 1.000 euros

Ata un 30%

0,75 por cada 1.000 euros

Ata un 35%

0,80 por cada 1.000 euros

Ata un 40%

0,85 por cada 1.000 euros

Ata un 45%

0,90 por cada 1.000 euros

Ata un 50%

0,95 por cada 1.000 euros

Ata un 55% ou máis

1 por cada 1.000 euros
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A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento
do prazo total.
Cada vez, que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.

33) Modificacións de obras.
33.1 En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir
ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación
técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante,
se é o caso, como consecuencia dela.
A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, logo da redacción
do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.
Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 217.4 do LCSP, para os supostos a que se
refire o dito precepto.
Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen
previa aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen
un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217
da LCSP).
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite
previsto neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser
recolleitas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do
10 por 100 a que se refire a disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando
con posterioridade ás mesmas houber necesidade de introducir no proxecto
modificacións das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variacións na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada.
33.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que,
de acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducción ou
supresión das unidades de obra ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre
que esta sexa unha das comprendidas no contrato. No caso de supresión ou reducción de
obras, o contratista non terá dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo
do que se establece no art. 217 da LCSP.
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33.3 Cando as modificacións supoñan a introducción de unidades de obra non
comprendidas no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os
prezos de aplicación destas serán fixados pola administración á vista da proposta do
director facultativo das obras e das observacións do contratista a esta proposta en
trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos
fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos
prezos que fixase ou executalas directamente.
A contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento negociado
sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do
contrato.
33.4 Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no
prezo de adxudicación (IVE excluído ).Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo
máximo de 15 días naturais contado desde a notificación de aprobación da
modificación. A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á
resolución do contrato.

34) Cesión de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes do contrato de obras sen
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e
condicións establecidos no artigos 209 da LCSP.
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais
contado desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non
constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.
b) Subcontratación
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras
sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos
requisitos e condicións establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as
prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder
do 60% do importe de adxudicación.
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación do sector
da construcción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construcción.
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O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e de acordo coas condicións establecidas no art.
211 da LCSP.
En todo caso, de conformidade co establecido no artigo 9.5 do R. D. Lei 9/2008, de 28
de novembro, os contratistas deberán abonar aos subcontratistas o prezo acordado polas
prestacións no prazo máximo de 30 días naturais, computado dende a data de
aprobación da factura polo contratista.

35) Recepción das obras e certificación final.
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para
a súa terminación, cunha antelación mínima de 30 días hábiles.
De acordo co establecido mo apartado 4. a). 1 do artigo sexto na Resolución, de 9 de
decembro de 2008, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, o contratista
entregará, xunto coa certificación final de obra e acta de recepción, a declaración dos
contratos de traballo realizados para a execución das obras, que conteña a identidade
dos traballadores contratados así como o tipo de contrato realizado e duración do
mesmo. Xunto con esta declaración deberán aportarse os TC2 relativos os traballadores
contratados.
A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á terminación das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas,
sobre as que resolverá o órgano de Contratación.
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.
Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu
director sinalará os defectos observados e detallará as instruccións precisas fixando un
prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o
efectúa, poderá concedérselle outro novo prazo ou declarar resolto o contrato.

36) Prazo de garantía.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.
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Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das
obras, seguindo, se é o caso, as instruccións que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan.
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para
a súa reparación executaranse pola administración contratante, a custa do contratista.

37) Liquidación e devolución da garantía definitiva.
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda
responsabilidade, agás o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, se é o
caso, das obrigas pendentes aplicándose ao pagamento destas últimas o disposto no art.
200.4. da LCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de
garantía o director facultativo procederá a dictar as oportunas instruccións ao contratista
para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliación do prazo de garantía.

38) Causas de resolución.
Serán causas de resolución do contrato as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos
efectos previstos no artigo 208 e 222 da mesma.

39) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes
quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do
artigo 149.1.18 da Constitución e demais disposicións de desenvolvemento, en especial
o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo o contrato rexerase polo disposto no Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro, e na Resolución de 9 de decembro de 2008, da Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial que regulan o Fondo Estatal de Investimentos Locais.
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As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos
deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á
vía administrativa e contra estes haberá lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicción, previa
interposición, se é o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da
interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os interesados deberán interpoñer o recurso
especial en materia de contratación.

En Teo, a 13 de febreiro de 2009.
O Alcalde
ANEXO I. CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO.
0.
REGULARIZACIÓN
HARMONIZADA
1. PROXECTO

contrato non suxeito a regulación harmonizada

ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DE AUGA POTABLE
EN MALLOS
A. Clasificación
Nacional de
productos por
Actividades
(CNPA-1996)

---------------------------

2.ORZAMENTO

A) Obras anuais

204.679,34 € IVE engadido (176.447,71 €,
máis 28.231,63 € de IVE)

3. APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

411.62303

4. PRAZO
EXECUCIÓN

4 MESES.

5.CLASIFICACIÓN

Non se esixe

6. LUGAR
PRESENTACIÓN

REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE TEO ( A Ramallosa s/n)

1.bis
CODIFICACIÓN
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OFERTAS
7. PRAZO
PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIÓNS

OITO DÍAS NATURAIS A CONTAR DENDE O SEGUINTES
AO DA RECEPCIÓN DA INVITACIÓN
8.1 Dirección paxina web: www.concellodeteo.com

8.PERFIL
CONTRATANTE

8.2 Publicación de adxudicación provisional: perfil do contratante
8.3 Publicación adxudicación definitiva: BOP e perfil do contratante

9. GARANTÍA
DEFINITIVA

5 % del importe de la adxudicación, IVE excluído.

10. TAXAS DO
CONTRATO

______________

11.REVISIÓN DE
PREZOS

Non procede

12.CONTROL DE
CALIDADE

Segundo prego de cláusulas, ata un máx. do 1% do orzamento de
execución material.

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

A. DIARIOS
OFICIAIS

SI

TARIFA
URXENTE

SI

Outros Datos:
Información Teléfono: 981 8815700
Lugar onde se poden obter copias do Proxecto e Prego: Concello de Teo, A
Ramallosa S/N

ANEXO II : MODELO DE PROPOSICIÓN
D/Dª _________________________________ con domicilio en _________________
rúa ________nº __ teléfono _______________ con D.N.I. ( ou pasaporte ou documento
que o substitúa nº ________________
representación

de

actuando en nome propio ( ou en

________________________________
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D.N.I

ou

C.I.F.

nº

__________________________- e con domicilio en ____________________________
nº_____ teléfono ___________________ ) toma parte no procedemento negociado para
a

adxudicación

da

execución

das

obras

comprendidas

no

proxecto

de

______________________________________________________________________
______________ e a cuxos efectos fai constar:

1º. Que ofrece o seguinte prezo:
A ) Prezo sen IVE_______________________________ euros.
B ) Imposto sobre o valor engadido (IVE) ___________________________euros.
TOTAL ( A+ B ) _________________________ euros.
2º. Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas
administrativas particulares do presente contrato.
3º. Que acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas
administrativas particulares.
_________________________, ____ de _________ de ________2009
O LICITADOR (Asinado e rubricado)

6. PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DIRECTA DE

SUBVENCIÓN A

ASPAMITE.
Vista a documentación presentada por Mercedes García Novio, en calidade de
Presidenta da Asociación de Pais de Minusválidos de “Sta. María da Cabeza” de Teo
(ASPAMITE), de data 09.02.2009, con rexistro de entrada 919 da mesma data, para
poder optar a unha subvención-convenio para sufragar os gastos de transporte das
persoas discapacitadas que acoden a esta Asociación.
Vista a memoria de Alcaldía, de data 13.02.2009, na que se xustifica a concesión dunha
subvención directa, de acordo coa lexislación vixente, cando existen razóns de interese
público e social que dificulten a súa convocatoria pública.
Vista a fiscalización de conformidade de Intervención, de data 13.02.2009.
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En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Conceder unha subvención directa á entidade

“Asociación de Pais de

Minusválidos de “Sta. María da Cabeza” de Teo (ASPAMITE)”, por importe de
30.000,00 euros, para sufragar os gastos de transporte das persoas discapacitadas
que acoden a esta Asociación, de acordo co disposto na normativa legal en vigor.
2º) Redactar e asinar o correspondente convenio de colaboración entre o Concello
e a “Asociación de Pais de Minusválidos de “Sta. María da Cabeza” de Teo
(ASPAMITE)”.

7. PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO
Vista a proposta de data 13 de febreiro de 2009 elevada pola Comisión de avaliación
das solicitudes de subvencións a entidades sen ánimo de lucro do Concello de Teo, na
que se propón a concesión das seguintes subvencións:
PROPOSTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS
DEPORTIVAS
S.R. CALO (sección deportiva)
3,344 puntos
CLUBE SAN FRANCISCO DE TEO
1,05 puntos
S.D. CACHEIRAS
1,969 puntos
PRAÍÑA SPC
0,85 puntos
C.F. RARÍS
0,305 puntos
S.D.C. RECESENDE
0,85 puntos
CLUB DE AEROMODELISMO ESTELA
0,354 puntos
IRMANDADE
0,252 puntos
KORRETEO RÁCING
0,301 puntos

10.700,8 euros
3.360 euros
6.300,8 euros
2.720 euros
976 euros
2.720 euros
1.132,8 euros
806,4 euros
963,2 euros

FORMACIÓN E TEMPO LIBRE
A.C. CRUCEIRO DE MONTE
MULLERES RURAIS DE TEO
O CACHÓN
RÍO TELLA
ASPAMITE
A.C.ESCLEROSE MÚLTIPLE

0,991 puntos
0,799 puntos
0,387 puntos
0,271 puntos
1,228 puntos
0,243 puntos

VECIÑAIS
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3.171,2 euros
2.556,8 euros
1.238,4 euros
867,2 euros
3.929,6 euros
777,6 euros

AA.VV. BAIUCA
HERDEIROS DA UNIÓN 1910
AA.VV. RAVIÑA VALDÉS
AA.VV. O CASTRO DE RECESENDE
AA.VV. AUGAS MANSAS
AA.VV. NOVA REVOLTA
AA.VV. OS TILOS
AA.VV. IGREXA DE LAMPAI

0,643 puntos
0,257 puntos
0,483 puntos
0,401 puntos
0,142 puntos
0,202 puntos
0,477 puntos
0,224 puntos

2.057,6 euros
822,4 euros
1.500 euros
1.283,2 euros
454,4 euros
646,4 euros
1.526,4 euros
716,8 euros

ENTIDADES CULTURAIS
A OLIVEIRA
0,486 puntos
CORO PARROQUIAL DE RARÍS
0,174 puntos
CORO PARROQUIAL DE CACHEIRAS
0,202 puntos
A.C.BANDA DE MÚSICA CULTURAL DE TEO 2,57 puntos
A.C. A MÁMOA
1,5 puntos
A.C. A PONTEVELLA
2,42 puntos
A.C. ROSALÍA DE CASTRO
2,723 puntos
A.R. CALO (sección cultural)
5,026 puntos
POZO DA XERPA
0,501 puntos
A REGIONALISTA
0,148 puntos

1.555,2 euros
556,8 euros
646.4 euros
8.224 euros
4.800 euros
7.744 euros
8.713,6 euros
16.083,2 euros
1.603,2 euros
473,6 euros

MANTEMENTO DO MEDIO
SOCIEDADE DE CAZADORES
TEENSES POLA IGUALDADE

3,066 puntos
0,322 puntos

9.811,2 euros
1.000 euros

SOCIEDADES DE AGRICULTORES E GANADEROS
S. A. G. CALO
S. A. G. CACHEIRAS

0,609 puntos
0,918 puntos

1.948,4 euros
2.025,6 euros

EDUCACIÓN
ANPA COVAS (OS TILOS)
ANPA RÍO TELLA (A RAMALLOSA)
ANPA A RABADELA (CALO)
ANPA IES CACHEIRAS
IES CACHEIRAS***
CEIP IGREXA-CALO
CEIP A RAMALLOSA
CEIP OS TILOS
CRA DE TEO

0,754 puntos
0,754 puntos
0,754 puntos
0,754 puntos
***
0,754 puntos
0,754 puntos
0,754 puntos
0,918 puntos
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2.412,8 euros
2.412,8 euros
2.412,8 euros
2.412,8 euros
38.000 euros
2.412,8 euros
2.412,8 euros
2.000 euros
2.937,6 euros

MOCIDADE
ASOCIACIÓN XUVENIL VRENZA

0,303 puntos

969,6 euros

Visto o informe da Intervención municipal de 13.02.2009, incorporado ao expediente.
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
Primeiro.- Conceder as subvencións a entidades sen ánimo de lucro de
conformidade coa proposta da Comisión de avaliación de 13.02.2009,
anteriormente transcrita.
Segundo.- Notificar o presente acordo ós interesados, para o seu coñecemento e
efectos.

8. ROGOS E PREGUNTAS.
Entrados neste punto non se formula ningún.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e cincuenta minutos, de
orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu,
secretaria xeral, dou fe.
O alcalde,

A secretaria xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 2 DE MARZO DE 2009.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14:20 horas do día 2 de marzo de 2009,
reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
Dª Carmen Diéguez González
Dª. Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS
2º) LICENZAS DE APERTURA
3º) CONTRATACIÓN
3.1.APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE
REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN
“PARQUE MONTOUTO” (FEIL).
3.2. PRÓRROGA DO CONTRATO DE XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL DE
CALO.
3.3. ADXUDICACIÓN CONTRATOS DE OBRAS (FEIL).
4º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
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5º) ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da
Xunta de Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos
incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007
(nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación
de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:

1.1. A Dª. Mª DEL CARMEN BUELA CRUCES, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en O Vilar de Riba, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Jesús Álvarez Flórez e outros.
Expediente núm: 58.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 1.10.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
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-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de
primeira ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra na que se manifestará
explícitamente o cumprimento das especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20
de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JESÚS ÁLVAREZ FLÓREZ E OUTROS.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ MANUEL SAMBADE CASTRO.
-Edificabilidade: 0,14 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 5,73 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 5,50% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 4 m. Pendente máxima de
cuberta: 25º. Altura do cumio: 2,70 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 109.602,91 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.192,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 161,09 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.473,15 euros.
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1.2. A D. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS, en representación de COMPOSTELA MOTOR,
S.A., licenza para construción dunha edificación destinada a garaxe sen uso público en

Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto José Mario
López Freire.
Expediente núm: 59.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 17.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: MIR.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA PLURIFAMILIAR.
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-Arquitecto director das obras: JOSÉ MARIO LÓPEZ FREIRE.
-Arquitecto técnico director: MANUEL VENCE ROSENDE.
-Edificabilidade: 0,00 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: 2S, 1,00 m.
-.Recuamento á aliñación: 10 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 5 m.
-Presuposto: 484.778,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 9.695,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 5.130,72 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 14.496,28 euros.

1.3. A D. ENRIQUE PAZOS GARCÍA, licenza para construción dunha edificación
destinada a restaurante de un garfo en Cacheiras (P.K. 6 AC-841, Santiago-A Estrada),
segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 60.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 8.08.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-Cumpriranse as condicións establecidas na resolución do Servizo de Estradas da
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes co número de
expediente OT205H2008/000037-1.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de
primeira ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra na que se manifestará
explícitamente o cumprimento das especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20
de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: RESTAURANTE.
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,186 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B, 5,75 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 18,54% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 9,51º. Altura do cumio: 0,76 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 226.072,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4.521,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 763,02 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 5.404,46 euros.
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1.4. A D. ANDRES e D. TOMAS LÓPEZ HAUSMANN, licenza para construción dun
garaxe de 30 m2 en A Devesa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
técnico Jesús Manuel Mallo Puga.
Expediente núm: 61.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado, dando cumprimento das condicións do
art. 104 e 42 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 116,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 176,00 euros.

1.5. A D. FRANCISCO JAVIER CORBELLE SUÁREZ, licenza para construción dun
galpón de usos agrícolas, de 25 m2 en Fontenlo, parroquia de Teo.
Expediente núm: 62
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 5.50 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Superficie máxima 25 m2.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.

1.6. A Dª. DOLORES CALVO ORTIGUEIRA e Dª. MERCEDES PAZOS MONTES, licenza
para segregación da finca nº 472 do plano de concentración da parroquia de Luou,
situada no lugar de Insua, segundo proxecto asinado polo técnico Enrique Perol Rama.
Expediente núm: 63.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 240,00 €.
Total: 240 euros.
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A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.7.- Escrito presentado por D. BALDUINO GONZÁLEZ CASTELO, en representación de
PROMOCIONES GONZÁLEZ Y CASTELO S.L., de data 24.08.2007, con rexistro de

entrada no Concello núm. 5754, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 23.02.2009 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. BALDUINO
GONZÁLEZ CASTELO, en representación de PROMOCIONES GONZÁLEZ Y CASTELO
S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-78-2/09), para tres vivendas

unifamiliares en Balcaide, parroquia de Calo, de un total de seis vivendas que figuraban
na licenza outorgada, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
367/05, de data 28.11.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.

1.8.- Escrito presentado por D. LUIS MATOVELLE GÓMEZ, de data 28.04.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3566, no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 23.02.2009 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. LUIS MATOVELLE
GÓMEZ, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-264-3/09), para unha

vivenda unifamiliar en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo obras executadas en
base á licenza municipal núm. 76/02, de data 20.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
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1.9.- Dada conta do escrito asinado por D. ADOLFO CASTRO DÍAZ, de data 10.02.2009,
con rexistro de entrada no Concello núm. 962, no que solicita prórroga da licenza que
lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 1.09.2008, expediente
251/08, para obras de retellado da vivenda de 200 m2 en Chao do Río, parroquia de
Reis; visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en data 23.02.2009 e
demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ADOLFO CASTRO DÍAZ (expte. P-3/09), en base ao artigo 197.2 da
Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior ao
inicialmente acordado (seis meses).
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA PROVISIONAL.
2.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. ENRIQUE PAZOS GARCÍA, CIF/NIF:
33.275.972-D (expte. 16/08), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a
RESTAURANTE DE UN GARFO (epígrafe 671.5), a emprazar en Cacheiras (P.K. 6 AC-

841, Santiago-A Estrada).
Visto o proxecto presentado asinado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova, visado
no colexio oficial de arquitectos con data 8.08.2008, e as súas modificacións con visado
do 20.11.2008, o informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de
Sanidade de data 10.02.2009, o informe do arquitecto técnico municipal de data
22.01.2009; e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ENRIQUE PAZOS GARCÍA a licenza provisional para o
establecemento dun local destinado a RESTAURANTE DE UN GARFO condicionada a
súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos:
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado polos órganos inspectores ou mediante
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certificación expedida por empresas ou entidades homologadas, que se cumpre a
normativa sobre contaminación acústica.
-.A expulsión ao exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os
viandantes.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que
se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de
residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en
conta a recollida selectiva de lixo.
-.Os aceites usados de orixe alimentaria serán entregados no punto limpo ou a outro
xestor autorizado.
Outros requisitos:
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.

-Non se iniciará o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
38,57 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
2.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. LUIS CASTRO TORRES, con
CIF/NIF: 33.206.076-X (expte. 13/06), para licenza de apertura dun local destinado a
bricolaxe e pintura en Cacheiras, edificio 50-B, e dada conta do informe favorable
emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 21.02.2009 e da acta
de comprobación de data 19.02.2009 redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto
técnico municipal en función de inspección urbanística e asinada polo representante da
empresa D. Luis Castro Torres para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
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1º) Conceder a D. LUIS CASTRO TORRES, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a BRICOLAXE E PINTURA.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
652.2) por importe de: 59,10 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.3.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ
VÁZQUEZ, con CIF/NIF: 33.225.840-V (expte. 18/06), para licenza de apertura dun

local destinado a decoración e venda de pinturas, en Montouto, edificio O Dolmen, P-9,
L-17, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Sanidade do 19.11.2008 e da acta de comprobación de data 19.02.2009
redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto técnico municipal en función de
inspección urbanística e asinada polo representante da empresa D. José Ramón Martínez
Vázquez para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ VÁZQUEZ, a licenza definitiva para
apertura dun local destinado a DECORACIÓN E VENDA DE PINTURAS.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
652.2) por importe de: 59,09 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.4.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. MARÍA JOSÉ PAZ REY, con
CIF/NIF: 76.865.390-B (expte. 1/07), para licenza de apertura dun local destinado a
supermercado, en Raris, parroquia de Raris, e dada conta do informe favorable emitido
pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 5.12.2007 e da acta de
comprobación de data 19.02.2009 redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto
técnico municipal en función de inspección urbanística e asinada pola representante da
empresa Dª. María José Paz Rey para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MARÍA JOSÉ PAZ REY, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a SUPERMERCADO.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
647.1) por importe de: 55,99 euros.
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3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.5.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. Mª CONCEPCIÓN MANEIRO ROIG,
en representación de MAYER JOYEROS S.L., con CIF/NIF: 76.970.276-V (expte. 6/07),

para licenza de apertura dun local destinado a taller de artesanía, en Espasande,
parroquia de Luou, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade do 28.04.2008 e da acta de comprobación de data
19.02.2009 redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto técnico municipal en
función de inspección urbanística e asinada pola representante da empresa Dª. Mª
Concepción Maneiro Roig para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª CONCEPCIÓN MANEIRO ROIG, a licenza definitiva para apertura
dun local destinado a TALLER DE ARTESANÍA.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
491.1) por importe de: 87,09 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

3º) CONTRATACIÓN
3.1. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE
REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN
“PARQUE MONTOUTO” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
27/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data
23/02/2009, para adxudicar as obras de REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE
ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO”, financiado con cargo
ao FEIL, segundo se desprende da Resolución de 12/02/2009 da Secretaría de Estado
de Cooperación Territorial.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D.
Martínez.
- Acta de replanteo de 26/02/2009
13

Carlos Antelo

- Prego de cláusulas administrativas particulares de 26/02/2009
- Certificado de existencia de crédito de 26/02/2009
- Informe de Secretaría de 26/02/2009
- Informe de Intervención de 26/02/2009
Visto o “PROXECTO PARA LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN
EL PARQUE MONTOUTO”redactado polo Enxeñeiro de Camiño, D. Carlos Antelo
Martínez, de ARC ingeniería S.L., cuxo orzamento ascende a CENTO SETENTA E
CINCO MIL DOUSCENTOS SETENTA E SETE EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS DE EURO (175.277,13 €), IVE engadido.
Considerando o disposto nos artigos 93, 155 d), 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de
Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición
adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Aprobar o “PROYECTO PARA LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE
ACERAS EN EL PARQUE MONTOUTO”, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D.
Carlos Antelo Martínez.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
de 30/01/2009, que rexerán a contratación.
Cuarto.Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
de CENTO SETENTA E CINCO MIL DOUSCENTOS SETENTA E SETE EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (175.277,13 €), IVE engadido, con cargo á
partida orzamentaria 511.61105 do estado de gastos do vixente orzamento do
Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L.
- HERMANOS VIGO OTERO, S.L.
- DICONSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
- URBI LUCSA S.A.
En Teo, a 27 de febreiro de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
14

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o “PROYECTO PARA LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN
DE ACERAS EN EL PARQUE MONTOUTO”, redactado polo Enxeñeiro de
Camiños, D. Carlos Antelo Martínez.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE
MONTOUTO”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
de 30/01/2009, que rexerán a contratación.
Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
Cuarto.de CENTO SETENTA E CINCO MIL DOUSCENTOS SETENTA E SETE
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (175.277,13 €), IVE engadido, con
cargo á partida orzamentaria 511.61105 do estado de gastos do vixente orzamento do
Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L.
- HERMANOS VIGO OTERO, S.L.
- DICONSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
- URBI LUCSA S.A.

ANEXO
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DA OBRA DE “REPARACIÓN E
REPOSICIÓN DAS ACEIRAS DA URBANIZACIÓN PARQUE MONTOUTO”
INCLUIDA NO FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL
1).-Elementos do contrato.
1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o epígrafe 1
do cadro de características do contrato, que figura como Anexo I do presente Prego, con
suxeición ao proxecto técnico redactado ao efecto, integrado polos documentos
enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector
público (en adiante LCSP), incluído o correspondente estudio de Seguridade e Saúde.
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O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte
integrante do prego, e teñen carácter contractual.
1.2) Delimitación do contrato.
As obras obxecto do contrato están incluídas no Fondo Estatal de Inversión Local (en
adiante FEIL), e polo tanto a contratación rexerase, ademais de polo disposto na LCSP,
polo Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, que crea o FEIL e pola Resolución
da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 9 de decembro de 2008.
De conformidade co establecido no artigo 14.1 da LCSP, o contrato ao que se refire o
presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, tal como se especifica no
epígrafe 0 do cadro de características.
2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do
cadro de características.
Os contratistas, ó formular as súas propostas económicas, incluíran nelas o importe do
imposto sobre o valor engadido, que figurará como partida independente, de
conformidade co establecido no art. 75.2 LCSP e modelo de oferta económica do
presente Prego.

3) Financiamento.
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento vixente con cargo á
partida presupostaría sinalada no epígrafe 3 do cadro de características.
O proxecto financiase con cargo ao FEIL, creado por Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro, ó amparo da Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial
de 12 de febreiro de 2009, que autoriza o financiamento destas obras.
4)Revisión de prezos.
Atendendo á natureza e duración do contrato, non procederá en ningún caso a revisión
de prezos e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión.
5) Prazo de execución.
5.1.- O prazo máximo de execución da obra será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro
de características, contado a partir do día seguinte ó da sinatura da acta de
comprobación do replánteo. O prazo contarase sempre en días naturais.
5.2.- O prazo contractual só se poderá prorrogar cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislación vixente.
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En todo caso as obras deberán estar executadas e certificadas antes do día 1 de xaneiro
de 2010, de acordo co establecido no artigo 7.1 do Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro.
5.3.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen no programa de traballo.
6) 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 estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e
acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica.
7) Clasificación do contratista.
De conformidade co establecido na disposición adicional sexta do Real Decreto Lei
9/2008, de 28 de novembro, e tendo en conta que o presuposto da obra non supera os
350.000.- euros, non se esixe clasificación.
8) Unións temporais de empresas.
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan
temporalmente o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.
Para este suposto cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para
os efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características
acreditadas para cada un dos seus integrantes.
No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en
escritura pública, así como presentar o CIF da unión temporal, todo iso dentro do prazo
de dez días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa
duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.
Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados
solidariamente diante da administración.
9) Procedemento de adxudicación e solicitude de ofertas.
9.1 O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado sen publicidade, de
conformidade co establecido nos artigos 155 d), 161.2 e 162 da LCSP, tendo en conta
que o valor estimado do contrato non supera os 200.000.- euros, non obstante a
licitación publicarase no perfil do contratante do Concello.
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En cumprimento do disposto no artigo 9.1 do citado Real Decreto Lei 9/2008,
aplicarase o trámite de urxencia regulado nos artigos 96 e 128 da LCSP.
9.2 De conformidade co establecido nos artigos 153 e 162 da LCSP, solicitarase oferta,
alomenos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sempre
que sexa posible, debéndose deixar constancia no expediente das invitacións cursadas,
das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento.
10) Proposicións: lugar e prazo de presentación.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do
Concello de Teo, A Ramallosa, s/n, de nove a catorce horas, dentro do prazo de oito
días naturais contados dende o día seguinte ao da recepción da invitación, en dou sobres
pechados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e
requisitos esixidos na cláusula 11.
Así mesmo as ofertas poderán presentarse por correo, debendo o licitador xustificar a
data de envío e anunciar ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax ou
telegrama no mesmo día.
Sen estes requisitos non se admitirán as ofertas que se reciban fora do prazo de
presentación.
11) Proposicións: documentación.
As ofertas presentaranse en dous sobres pechados e denominados da seguinte forma:
Sobre A: Subtitulado “Documentación administrativa”.
A documentación administrativa presentarase nun sobre pechado que conterá a seguinte
documentación:
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario
A-1) Empresario individual:
-Copia auténtica do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.
A-2) Persoas xurídicas:
-Escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no Rexistro Mercantil,
cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil, se non o fora,
escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto fundacional,
no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o caso no
correspondente Rexistro Oficial.
- Copia auténtica da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF).
A-3) Empresas comunitarias:
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A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión
Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa
lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.
A-4) Empresas non comunitarias:
- Os empresarios estranxeiros non comunitarios deberán 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.
- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes
á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión
Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia
da empresa admite pola súa vez a participación de empresas españolas na contratación
coa administración en forma substancialmente análoga.
A-5) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaración de sometemento á xurisdicción de tribunais e xulgados españois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do
contrato, con renuncia se é o caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que lle puidese
corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP).
B) Poderes.
Cando a licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en nome da
que concorre perante a administración contratante.
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.
C) Bastanteo de poderes.
Os poderes a que se refire o apartado B) da presente cláusula, deberaos bastantear
previamente a secretaria da Corporación ou funcionario habilitado.
D) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades.
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do
LCSP, axustado ao seguinte modelo:
D./Dª...........................................................................,
con
DNI
nº
....................................., e domicilio en .........................................................., rúa
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.......................................................,
nº
................,
código
.........................................., provincia de.................................,

postal

nº

en nome propio, ou en representación da empresa á que representa no procedemento
de
adxudicación
do
contrato
de
execución
da
obra
....................................................................,
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están
incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 49 e
130.1.c) da LCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
(Lugar, data e sinatura do propoñente)
E) Acreditación da solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional.
E.1.- Os licitadores deberán acreditar a solvencia económica e financeira por calquera
dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP.
E.2- A solvencia técnica e profesional acreditarase, de acordo co establecido no artigo
65 da LCSP, polos seguintes medios:
a) Relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de
certificados de boa execución para as mais importantes
b) Declaración sobre a plantilla media anual da empresa e a importancia do seu persoal
directivo durante os tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa
correspondente.
c) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispón para a
execución da sobras, acompañada da documentación acreditativa correspondente.
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios de acreditación da solvencia
técnica terá carácter excluínte.
F) Obrigas tributarias e coa seguridade social.
Certificación ou documento acreditativo de que o contratista está ao corrente no
cumprimento das obrigas tributarias ( co Estado e CCAA) e da Seguridade Social. Non
obstante, os licitadores poderán presentar unha declaración responsábel na que fagan
constar que a empresa está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e da
Seguridade Social, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa deste requisito deba
presentarse antes da adxudicación definitiva polo empresario a cuxo favor se vaia a
efectuar esta, de conformidade co establecido no artigo 130 LCSP.
G) Unións temporais de empresas.
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Cando se trate de unións temporais de empresas indicaranse os nomes e circunstancias
das empresas que as constitúen, participación de cada unha delas e compromiso de
constituírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co
artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente Prego.
H) Declaración de empresas vinculadas.
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha
declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social,
debendo constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as
empresas vinculadas que concorran á licitación.
I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da
Deputación da Coruña:
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da
LCSP, neste 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 .
Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro
de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña,
acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia
ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren
inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (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) quedarán dispensadas de presentar os
documentos referidos nos apartados: A), B),e C), sempre que os citados documentos
estean vixentes.
J) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

Sobre B: Subtitulado “Oferta”.
A oferta presentarase nun sobre pechado que conterá:
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A) A oferta económica, asinada polo empresario, na que se expresará o prezo de
execución do contrato debendo figurar como partida independente o IVE. A oferta
económica formularase conforme ao modelo que figura como anexo II deste Prego.
B) Número de empregados previstos para a execución da obra.
Deberase especificar os traballadores estables da empresa e os traballadores
desempregados que se van a contratar para a execución da obra, facendo constar que o
persoal de nova contratación atópase en situación legal de desemprego, de acordo co
previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social, e que este persoal será
contratado a xornada completa e por un período de tempo igual ou superior a duración
de execución do contrato.
C) Proposta de reducción de prazos de execución (expresado en días naturais):
A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso constructivo, na
que de forma debidamente xustificada, faga unha de reducción nos prazos de execución,
no seu caso.
D) Programa de control interno de calidade
A oferta conterá a proposta de programa de control interno da calidade que a empresa
vai desenvolver durante a execución das obras, con independencia do que realice a
administración, de acordo co previsto na cláusula 28 deste Prego.
Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o
orzamento de execución material da obra que o contratista contratará cunha empresa
homologada e non vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:
D./ Dª.............................................................. en nome e representación da empresa
................................................. comprométese a destinar o .......% sobre o orzamento de
execución
material
da
obra
cuxa
denominación
é
a
seguinte
................................................, de acordo co previsto na cláusula 11 do Prego.
(Lugar, data e sinatura)
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
E) Xustificación de traballadores minusválidos:
A empresa, no caso de que conte cun número de traballadores minusválidos non inferior
ao 2%, deberá xustificalo documentalmente.
F) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran.
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12) Garantías esixibles.
12.1 Garantía provisional.- En consonancia co disposto no art. 91 da LCSP os
licitadores quedan dispensados da constitución da garantía provisional.
12.2 Garantía definitiva.- O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato
deberá constituír unha garantía definitiva do 5% do importe de adxudicación do
contrato, IVE excluído.
13) Criterios de adxudicación.
13.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:
1) Man de obra empregada na realización do contrato, ata un máximo de 20 puntos:
-Nº de traballadores estables empregados ata 8 puntos.
-Nº de traballadores de nova contratación empregados ata 12 puntos.
Este apartado valorarase da seguinte forma:
Por cada traballador estable empregado na realización das obras 2 puntos.
Por cada traballador de nova contratación empregado na realización das obras 3 puntos
Os traballadores de nova contratación deberán ser persoas que se encontren en situación
de desemprego, de conformidade co establecido no artigo 9.2 do R.D.L 9/2008, de 28
de novembro, e serán contratados a tempo completo por un período igual ou superior a
duración do contrato.
2) Reducción de prazos, ata un máximo de 10 puntos.
Cada día de reducción do prazo de execución que figura no proxecto de obra valorarase
a razón de 0,25 puntos.
3) Programa de control interno de calidade, ata un máximo de 10 puntos.
No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas empaten na
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu
cadro de persoal maior número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) de
acordo co establecido na disposición adicional 6ª da LCSP.
13.2 Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e
admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise
recoñecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a
fagan inviable, será desestimada,mediante resolución motivada.
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A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no
presente Prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta
a licitación, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de
adxudicación que figuran no presente prego.
13.3 A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que
a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera
fase de tramitación do expediente, faculta á Corporación para esixir indemnización
polos danos e perdas causados á administración contratante e demais consecuencias
previstas en LCSP.
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía
provisional, a Corporación poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de
constrinximento, así como para a indemnización por danos e perdas.
14) Apertura das proposicións
De conformidade co establecido nos artigos 295.1 da LCSP, e tratándose dun
procedemento negociado sen publicidade, non se constitúe mesa de contratación.
A valoración das ofertas efectuarase pola Alcaldía, quen realizará unha proposta de
adxudicación provisional que elevará ó órgano de contratación.
A Alcaldía, unha vez cualificada a documentación presentada, declarara admitidos os
licitadores que acrediten o cumprimento dos requisitos esixidos no Prego, deixando
constancia das causas de rexeitamento das ofertas non admitidas, no seu caso, na acta da
apertura.
Non obstante, de apreciar erros ou deficiencias na documentación administrativa
presentada, poderá outorgar un prazo no superior a tres días hábiles para a súa
subsanación.
Posteriormente procederá a apertura dos sobres B e valoración das ofertas presentadas
de conformidade cos criterios de valoración establecidos, procedendo a redactar a
proposta de adxudicación provisional.
15) Adxudicación provisional e definitiva.
A) ADXUDICACION PROVISIONAL
A adxudicación provisional acordarase polo órgano de contratación en resolución
motivada que se notificará aos licitadores e publicarase no perfil de contratante do
órgano de contratación, segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de características.
En todo caso a adxudicación provisional dos contratos deberá efectuarse no prazo
máximo de 20 días naturais contados dende aquel no que se soliciten as ofertas.
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No acordo ou resolución de adxudicación o órgano de contratación designará o técnicodirector da obra.
B) ADXUDICACION DEFINITIVA
A elevación a definitiva da adxudicación provisional no poderá efectuarse antes de que
transcorra o prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que se
publique a adxudicación provisional no perfil de contratante do órgano de contratación,
de conformidade co establecido no artigo 96.2.b) da LCSP.
Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá:
a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a
que se refire o art. 84 da LCSP.
A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes
de entidades, que se atopen en situación de demora fronte á administración contratante
como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de
anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en
consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administración.
A adxudicación definitiva deberá producirse, mediante resolución motivada, dentro dos
cinco días hábiles seguintes a aquel no que remate o prazo establecido no artigo 96.2.b)
da LCSP.
16) Formalización do contrato.
O contrato formalizarase en documento administrativo na data que sinala a
Administración dentro do prazo dos dez días hábiles contado desde o seguinte ao da
notificación da adxudicación definitiva.
17) Acta de comprobación de replanteo e comezo dos traballos.
17.1 De conformidade co establecido no artigo 96.2 d) da LCSP, tratándose dun
procedemento tramitado por urxencia, o prazo para iniciar os traballos non poderá ser
superior a 15 días hábiles contados dende a notificación da adxudicación definitiva.
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Durante este prazo procederase á formalización do contrato, efectuarase a
comprobación do trazado de planta, na data que sinale a administración, quedando
obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a este acto e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de trazado
de planta a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos previstos no artigo 220 da LCSP.
17.2 Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos cinco días hábiles seguintes ao da
sinatura do acta de comprobación de trazado de planta.
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde
deberá efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das
obras (art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o
facultativo ao contratista.
Cando o resultado da comprobación do trazado de planta demostre a posesión e
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a
autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente no acta
redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte
ao da sinatura da acta.
17.3 Dentro dos 5 días naturais seguintes ao da sinatura do acta de comprobación de
trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o
Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saúde, e relación de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra a realizar, a efectos do disposto na cláusula 34 do
presente prego.
O Plan de seguridade e saúde deberá ser informado e aprobado polo órgano de
contratación no prazo máximo de 15 días dende a sinatura do contrato.
18) Carteis e sinais.
18.1 Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa
costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato establecido por
Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 13 de xaneiro de
2009, e que foi publicado no B.O.E. nº 12, de 14 de xaneiro. O dito cartel deberá
manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o
contratista durante este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicións.
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Transcorridos seis meses contado desde a recepción da obra e en todo caso antes da
devolución da garantía deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar os sinais indicativas de obras, perigo,
precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da Circulación e
normativa de Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas
desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable
dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.
18.2 O adxudicatario deberá achegar con cada certificación de obra fotografías, por
triplicado, do cartel da obra e do cartel da obra e o seu contorno, en ambos casos deberá
levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa realización.
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á administración o
reportaxe fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización
das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola
administración libremente e sen limitación temporal.
19) Ocupación de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da dirección.
20) Execución do contrato e desenvolvemento dos traballos.
20.1 O contratista deberá executar as obras con suxeición a este Prego e a lexislación de
contratos do sector público e ó Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro , polo que
se crea o FEIL, empregando materiais e medios de primeira calidade e nas condicións
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de
conformidade coa instruccións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde
que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da
LCSP.
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas
condicións esixidas pola boa práctica da construcción.
20.2 O contratista só pode empregar na obra os materiais previo exame e aceptación
polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao
seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisión.
20.3 Ata que teña lugar aprobación da devolución da garantía definitiva o contratista
responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa
eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da
administración examinen ou recoñecido, durante a súa construcción, as partes e
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unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles
nas medicións e certificacións parciais.
20.4 Advertidos vicios ou defectos na construcción, ou tendo fundadas razóns para crer
que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o
curso da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva,
a demolición e reconstrucción das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.
20.5 Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios
ocultos da construcción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista,
responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos
contado desde a recepción.
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219
da LCSP.
21) Dirección e inspección das obras.
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director, quen dictará
as instruccións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no
Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da
Corporación.
22) Lexislación laboral e Seguridade Social.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de
Seguridade Social.
23) Prevención de riscos laborais.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevención de riscos laborais.
24) Responsabilidade. Danos.
Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal,
a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade
non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.
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Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na
lei.
Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados
á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das
obras.
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de
constrinximento administrativo.
25) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.
26) Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións,
sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens,
ata a aprobación da devolución da garantía definitiva.
27) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O adxudicatario está obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do
cadro de características do contrato.
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que
pesen sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a
licencia de obras ou imposto sobre construccións, obras e instalacións, se proceder, e o
aboamento do imposto correspondente.
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a administración,
a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan
no proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores,
climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos
competentes da administración, así como a tramitación perante os ditos organismos e
pagamento das taxas correspondentes.
28) Control de calidade.
A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do
cadro de características ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán
por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución
material da obra.
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A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas
particulares.
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co
establecido na cláusula 12, cumprimento que esixirá a través da dirección facultativa,
tanto no que se refire ao programa de control, ensaios , como a cantidades destinadas a
esta finalidade.
29) Dereitos do adxudicatario.
29.1 Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cláusulas do
presente prego, e no seu caso, de conformidade co programa de traballo. O dito
aboamento deberá efectuarse dentro do prazo máximo de 30 días naturais contado desde
a expedición da certificación e rexistro da correspondente factura de conformidade co
establecido no artigo 9.5 do Real D-L 9/2008, de 28 de novembro.
29.2 Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo de 30 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario
terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas
operacións comerciais e art. 200.4 da LCSP.
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os defectos que contivese a
certificación, computándose, polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da
expedición da certificación emendada.
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase no
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.
30) Aboamento da obra executada.
30.1. Medicións.- O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o
período de tempo anterior.
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa
suficiente antelación, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e
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toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o
contratista.
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular.
30.2. Relacións valoradas.- O técnico director tomando como base as medicións das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.
30.3. Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación
valorada e tramitaraas o técnico director nos dous días seguintes do período que
correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou
reparos.
30.4. Pagos.- Os pagos faranse contra certificacións mensuais acompañadas das
relacións valoradas, e despois de ser debidamente aprobadas. Con cada certificación de
obra o contratista deberá presentar factura polo mesmo importe que a certificación.
30.5. Pagos a conta por acopios.- O contratista terá dereito a percibir aboamento a
conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais acopiados necesarios para a obra previa
autorización do órgano de Contratación
que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se
cumpren os seguintes requisitos:
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa
da propiedade ou posesión dos materiais.
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou
desaparezan.
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa
relación valorada.
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto na cláusula 30.6 deste prego.
As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación
valorada mensual ou noutra independente.
Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.
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Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarase pola dirección da obra, non podendo pasar do 50 por 100 do prezo da devandita
unidade de obra.
30.6. Pagos a conta por instalacións e equipos.- O contratista terá dereito a percibir
aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios para a obra, de
acordo coas regras seguintes:
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilización.
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20 por 100
das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se
faga necesaria a utilización daqueles.
c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto na cláusula 30.6 deste prego.
Para realizar pagos a conta por materiais acopiados e por instalacións e equipos será
necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe do respectivo pago
a conta, de acordo co establecido no art. 215 .2 da LCSP.
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que
vaian tendo lugar as deduccións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.
31) Prórrogas.
Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso, o órgano de contratación daralle
unha prórroga por un prazo igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise
outro menor.
32) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a
realización del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da
administración.
Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola
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resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20
euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.
No caso de que o adxudicatario ofertase reducción de prazo de execución e a demora
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior
serán as seguintes:

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)

Penalidades

Ata un 5%

0,50 por cada 1.000 euros

Ata un 10%

0,55 por cada 1.000 euros

Ata un 15%

0,60 por cada 1.000 euros

Ata un 20%

0,65 por cada 1.000 euros

Ata un 25%

0,70 por cada 1.000 euros

Ata un 30%

0,75 por cada 1.000 euros

Ata un 35%

0,80 por cada 1.000 euros

Ata un 40%

0,85 por cada 1.000 euros

Ata un 45%

0,90 por cada 1.000 euros

Ata un 50%

0,95 por cada 1.000 euros

Ata un 55% ou máis

1 por cada 1.000 euros

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento
do prazo total.
Cada vez, que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.
33) Modificacións de obras.
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33.1 En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir
ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación
técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante,
se é o caso, como consecuencia dela.
A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, logo da redacción
do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.
Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 217.4 do LCSP, para os supostos a que se
refire o dito precepto.
Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen
previa aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen
un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217
da LCSP).
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite
previsto neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser
recolleitas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do
10 por 100 a que se refire a disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando
con posterioridade ás mesmas houber necesidade de introducir no proxecto
modificacións das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variacións na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada.
33.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que,
de acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducción ou
supresión das unidades de obra ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre
que esta sexa unha das comprendidas no contrato. No caso de supresión ou reducción de
obras, o contratista non terá dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo
do que se establece no art. 217 da LCSP.
33.3 Cando as modificacións supoñan a introducción de unidades de obra non
comprendidas no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os
prezos de aplicación destas serán fixados pola administración á vista da proposta do
director facultativo das obras e das observacións do contratista a esta proposta en
trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos
fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos
prezos que fixase ou executalas directamente.
A contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento negociado
sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do
contrato.
33.4 Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no
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prezo de adxudicación (IVE excluído ).Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo
máximo de 15 días naturais contado desde a notificación de aprobación da
modificación. A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á
resolución do contrato.
34) Cesión de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes do contrato de obras sen
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e
condicións establecidos no artigos 209 da LCSP.
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais
contado desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non
constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.
b) Subcontratación
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras
sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos
requisitos e condicións establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as
prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder
do 60% do importe de adxudicación.
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación do sector
da construcción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construcción.
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e de acordo coas condicións establecidas no art.
211 da LCSP.
En todo caso, de conformidade co establecido no artigo 9.5 do R. D. Lei 9/2008, de 28
de novembro, os contratistas deberán abonar aos subcontratistas o prezo acordado polas
prestacións no prazo máximo de 30 días naturais, computado dende a data de
aprobación da factura polo contratista.
35) Recepción das obras e certificación final.
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para
a súa terminación, cunha antelación mínima de 30 días hábiles.
De acordo co establecido mo apartado 4. a). 1 do artigo sexto na Resolución, de 9 de
decembro de 2008, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, o contratista
entregará, xunto coa certificación final de obra e acta de recepción, a declaración dos
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contratos de traballo realizados para a execución das obras, que conteña a identidade
dos traballadores contratados así como o tipo de contrato realizado e duración do
mesmo. Xunto con esta declaración deberán aportarse os TC2 relativos os traballadores
contratados.
A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á terminación das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas,
sobre as que resolverá o órgano de Contratación.
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.
Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu
director sinalará os defectos observados e detallará as instruccións precisas fixando un
prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o
efectúa, poderá concedérselle outro novo prazo ou declarar resolto o contrato.
36) Prazo de garantía.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das
obras, seguindo, se é o caso, as instruccións que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan.
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para
a súa reparación executaranse pola administración contratante, a custa do contratista.
37) Liquidación e devolución da garantía definitiva.
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda
responsabilidade, agás o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, se é o
caso, das obrigas pendentes aplicándose ao pagamento destas últimas o disposto no art.
200.4. da LCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de
garantía o director facultativo procederá a dictar as oportunas instruccións ao contratista
para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
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continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliación do prazo de garantía.
38) Causas de resolución.
Serán causas de resolución do contrato as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos
efectos previstos no artigo 208 e 222 da mesma.
39) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes
quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do
artigo 149.1.18 da Constitución e demais disposicións de desenvolvemento, en especial
o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo o contrato rexerase polo disposto no Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro, e na Resolución de 9 de decembro de 2008, da Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial que regulan o Fondo Estatal de Investimentos Locais.
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos
deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á
vía administrativa e contra estes haberá lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicción, previa
interposición, se é o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da
interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os interesados deberán interpoñer o recurso
especial en materia de contratación.

O Alcalde

ANEXO I. CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO.
0.REGULARIZACI
ÓN

contrato non suxeito a regulación harmonizada
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HARMONIZADA
1.PROXECTO

REPARACIÓN E REPOSICIÓN DAS ACEIRAS DA
URBANIZACIÓN PARQUE MONTOUTO
A. Clasificación
Nacional de
productos por
Actividades
(CNPA-1996)

---------------------------

2.ORZAMENTO

A) Obras anuais

175.277,13 € ,IVE engadido (151.100,97 €,
máis 24.176,16 € de IVE)

3.APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

511,61105

4.PRAZO
EXECUCIÓN

4 MESES.

5.CLASIFICACIÓN

Non se esixe

6.LUGAR
PRESENTACIÓN
OFERTAS

REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE TEO ( A Ramallosa s/n)

1.bis
CODIFICACIÓN

7.PRAZO
OITO DÍAS NATURAIS A CONTAR DENDE O SEGUINTES AO
PRESENTACIÓN
DA RECEPCIÓN DA INVITACIÓN
DE PROPOSICIÓNS
8.1 Dirección paxina web: www.concellodeteo.com
8.PERFIL
CONTRATANTE

8.2 Publicación de adxudicación provisional: perfil do contratante
8.3 Publicación adxudicación definitiva: BOP e perfil do contratante

9. GARANTÍA
DEFINITIVA

5 % del importe de la adxudicación, IVE excluído.

10. TAXAS DO
CONTRATO

______________

11.REVISIÓN DE

Non procede
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PREZOS
12.CONTROL DE
CALIDADE

Segundo prego de cláusulas, ata un máx. do 1% do orzamento de
execución material.

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

A. DIARIOS
OFICIAIS

SI

TARIFA
URXENTE

SI

Outros Datos:
Información Teléfono: 981 8815700
Lugar onde se poden obter copias do Proxecto e Prego: Concello de Teo, A
Ramallosa S/N
ANEXO II : MODELO DE PROPOSICIÓN
D/Dª _________________________________ con domicilio en _________________
rúa ________nº __ teléfono _______________ con D.N.I. ( ou pasaporte ou documento
que o substitúa nº ________________
representación

de

actuando en nome propio ( ou en

________________________________

D.N.I

ou

C.I.F.

nº

__________________________- e con domicilio en ____________________________
nº_____ teléfono ___________________ ) toma parte no procedemento negociado para
a

adxudicación

da

execución

das

obras

comprendidas

no

proxecto

de

______________________________________________________________________
______________ e a cuxos efectos fai constar:
1º. Que ofrece o seguinte prezo:
A ) Prezo sen IVE_______________________________ euros.
B ) Imposto sobre o valor engadido (IVE) ___________________________euros.
TOTAL ( A+ B ) _________________________ euros.
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2º. Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas
administrativas particulares do presente contrato.
3º. Que acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas
administrativas particulares.
_________________________, ____ de _________ de ________2009
O LICITADOR (Asinado e rubricado)
3.2. PRÓRROGA DO CONTRATO DE XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL DE
CALO.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
27/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o escrito presentado con data de 20 de febreiro de 2009 (rex. entrada nº 1.204)
por D.ª Ana Isabel Naya García, Administradora Única da Sociedade Unipersonal ANA
NAYA GARCÍA, S.L., adxudicataria do contrato de xestión, en réxime de concesión
administrativa, do centro de atención á primeira infancia de Calo, solicitando:
1º) Que lle sexa concedida unha prórroga a partir do próximo 03/03/2009, data na que
remata o actual contrato vixente.
2º) Que sexa revisado o canón de explotación concedido polo Concello de Teo para a
prestación do servicio, ao verse afectados moi significativamente os gastos da empresa
ao ter que incrementar nun 5% os salarios para as categoría de Educadora Infantil e
Técnico Superior en Educación Infantil, e ter que aplicar un complemento específico
desde setembro de 2008 (BOE nº 99 do 24/04/2008), sendo ademais que aplicando o
Convenio Colectivo de ámbito estatal de Centros de Asistencia e Educación Infantil que
rexe a actividade, a empresa vese na obriga de incrementar os salarios dos
traballadores por enriba do IPC anual.
3º) Que sexa aplicado o incremento do IPC interanual establecido na data na que se
formalice a prórroga.
Considerando que, de conformidade co contrato asinado con data de 29/02/2008:
1.- A concesión ten unha duración de un ano, a partir do día tres de marzo de dous mil
oito, podendo prorrogarse por períodos anuais, se así o acordasen as partes, non
podendo exceder a duración total do contrato, incluídas as prórrogas, de 10 anos.
2.- O importe do contrato está determinado pola oferta presentada e de conformidade
co Prego de cláusulas económico-administrativas, quedando establecida, ademais de
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polo importe das tarifas a satisfacer polos usuarios do servicio de acordo coa
Ordenanza Fiscal aplicable, polos seguintes parámetros:a) Subvención ao servicio
proposta polo adxudicatario, que no momento de presentación da oferta, marzo de
2004, ascendía a 77.130 €, para unha ocupación de cincuenta usuarios, e que co
incremento do IPC correspondente, queda establecida en 88.468.- euros.
b) Restablecemento do equilibrio financeiro da concesión, con motivo das
modificacións introducidas pola Administración no servicio, que consisten no aumento
dunha unidade da escola infantil, pasando de tres a catro unidades, modificación do
horario que pasa de 12 a 13 horas diarias (de 7,30 h a 20,30 h) de luns a venres, e
compensación pola subrogación do persoal, que de acordo co proxecto de explotación
ascende a un total de 31.532.- euros anuais.
Considerando que de acordo coa cláusula segunda do contrato o importes dos dous
parámetros anteriormente citados (a) e b)) serán revisados anualmente en función da
evolución o IPC.
Considerando que en canto á petición de que sexa revisado o canon de explotación,
resulta preciso que se fagan os estudios correspondentes polo departamento de
Intervención.
Considerando o disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, e demais
normativa aplicable e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste
acordo, segundo o establecido no citado texto legal e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Acceder á prórroga solicitada de un ano, por D.ª Ana Isabel Naya García en
representación de ANA NAYA GARCÍA S.L., na concesión da xestión da Escola Infantil
Municipal de Calo, quedando prorrogado o contrato ata o 2 de marzo de 2010.
Segundo.- Acceder ao solicitado en canto á aplicación do IPC interanual nos
parámetros anteriormente indicados, incrementándose os mesmos, dende o 3 de marzo
de 2009, nun 0,7 %.
Terceiro.- Dar traslado do escrito da empresa adxudicataria ao Departamento de
Intervención municipal para que, en relación á petición de que sexa revisado o canon
de explotación, proceda ao seu estudio e emita o informe correspondente.
Teo a 27 de febreiro de 2009
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros, e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07) acorda:
Primeiro.- Acceder á prórroga solicitada de un ano, por D.ª Ana Isabel Naya García en
representación de ANA NAYA GARCÍA S.L., na concesión da xestión da Escola
Infantil Municipal de Calo, quedando prorrogado o contrato ata o 2 de marzo de 2010.
Segundo.- Acceder ao solicitado en canto á aplicación do IPC interanual nos
parámetros anteriormente indicados, incrementándose os mesmos, dende o 3 de marzo
de 2009, nun 0,7 %.
Terceiro.- Dar traslado do escrito da empresa adxudicataria ao Departamento de
Intervención municipal para que, en relación á petición de que sexa revisado o canon de
explotación, proceda ao seu estudio e emita o informe correspondente.

3.3. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
27/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento negociado
sen publicidade, das obras de “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE CACHEIRASNOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”, por importe de 200.931,44 €, IVE engadido,
aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria de 02/02/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, se solicitou oferta ás seguintes
empresas:
1.- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
2.- MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L
3.- TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P, S.L.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de
27/02/09, presentouse oferta polas tres empresas citadas.
Considerando que a documentación presentada polas empresas citadas axústase ao
establecido no prego de cláusulas administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
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Considerando que, tal e como se desprende do informe técnico de data 27/02/2009,
incorporado ao expediente, unha vez aplicados os criterios de valoración previsto no
prego de cláusulas obtívose o seguinte resultado:

MAN DE OBRA
EMPREGADA NA
REALIZACIÓN DO
CONTRATO
( 20 puntos)

Número de
traballadores
estables
empregados

TRANSPORTES
Y MAQUINARIA

MARTINEZ
MONTES E
HIJOS S.L.

CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO
S.L.

4 trabajadores

1 trabajador

7 trabajadores

8 puntos

2 puntos

8 puntos

0

0

7 días

22 días

3,5 puntos

10 puntos

850, 60 € ≈
0,54%

1,02 %

(8 puntos)
Número de
traballadores de
nova contratación
empregados na
obra (12 puntos)

3 trabajadores
9 puntos

REDUCCION DO
PRAZO DE
EXECUCION DA
OBRA

0

(10 puntos)
PROGRAMA
INTERNO DE
CONTROL DE
CALIDADE

1%
10 puntos

5,40 puntos

10 puntos

(10 puntos)
NUMERO DE
TRABALLADORES
MINUSVALIDOS NA
EMPRESA

0

0

0

TOTAL PUNTOS

27,00

10,90

28,00

Considerando o disposto nos artigo 135, 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de Contratos do Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo,
segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
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Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE
CACHEIRAS-NOENLLES-RIO
SANTA
LUCÍA”
á
empresa
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L., con CIF B-15293145 con estrita
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe
de 200.931,44 €, IVE engadido (173.216,76 € máis 27.714,68 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do
adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de 20 días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de 7, sendo 7 as
integradas na empresa e 0 as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 8.660,84 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co
prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no
prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da
adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este
prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o
artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Nomear como director da obra e coordinadora de seguridade e saúde ao
Enxeñeiro Industrial, redactor do proxecto, D. Manuel Novo Bujàn.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a
definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 27 de febreiro de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA” á empresa
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L., con CIF B-15293145 con estrita
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por
importe de 200.931,44 €, IVE engadido (173.216,76 € máis 27.714,68 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do
adxudicatario:
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- O prazo de execución do contrato será de 20 días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de 7, sendo 7
as integradas na empresa e 0 as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 8.660,84 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de
conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que
constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día
seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do
Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Nomear como director da obra e coordinadora de seguridade e saúde ao
Enxeñeiro Industrial, redactor do proxecto, D. Manuel Novo Bujàn.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran dez
días hábiles contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.

3.4. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE OS VERXELES Y OZA (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
27/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento negociado
sen publicidade, das obras de “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS VERXELES
Y OZA”, por importe de 157.017,22 €, IVE engadido, aprobado pola Xunta de Goberno
Local na sesión ordinaria de 02/02/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, se solicitou oferta ás seguintes
empresas:
1.- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
2.- MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L .
3.- TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P, S.L.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de
27/02/09, presentouse oferta polas tres empresas citadas.
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Considerando que a documentación presentada polas empresas citadas axústase ao
establecido no prego de cláusulas administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que, tal e como se desprende do informe técnico de data 27/02/2009,
incorporado ao expediente, unha vez aplicados os criterios de valoración previsto no
prego de cláusulas obtívose o seguinte resultado:

MAN DE OBRA
EMPREGADA NA
REALIZACIÓN DO
CONTRATO
( 20 puntos)

Número de
traballadores
estables
empregados

TRANSPORTES
Y MAQUINARIA

MARTINEZ
MONTES E
HIJOS S.L.

CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO
S.L.

4 trabajadores

4 trabajador

6 trabajadores

8 puntos

8 puntos

8 puntos

3 trabajadores

3 trabajadores

9 puntos

9 puntos

(8 puntos)
Número de
traballadores de
nova contratación
empregados na
obra (12 puntos)

0

REDUCCION DO
PRAZO DE
EXECUCION DA
OBRA

14 días

24 días

7 puntos

10 puntos

1260, 28 € ≈
0,63 %

1417,52 €≈ 0,71 %

0

(10 puntos)
PROGRAMA
INTERNO DE
CONTROL DE
CALIDADE

1%
10 puntos

6,30 puntos

7,10 puntos

(10 puntos)
NUMERO DE
TRABALLADORES
MINUSVALIDOS NA
EMPRESA

0

0

0

TOTAL PUNTOS

27,00

30,30

25,10

Considerando o disposto nos artigo 135, 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de Contratos do Sector Público (en adiante LCSP).
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Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo,
segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE OS VERXELES Y OZA” á empresa MARTÍNEZ MONTES E HIJOS S.L.,
con CIF B-15025372 con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e a súa oferta, por importe de 157.017,22 €, IVE engadido (135.359,67 €
máis 21.657,55 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do
adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de catro semanas.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de 7, sendo 4 as
integradas na empresa e 3 as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 6.767,98 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co
prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no
prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da
adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este
prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o
artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Nomear como director da obra e coordinadora de seguridade e saúde ao
Enxeñeiro Industrial, redactor do proxecto, D. Manuel Novo Bujàn.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a
definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 27 de febreiro de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE OS VERXELES Y OZA” á empresa MARTÍNEZ MONTES E HIJOS
S.L., con CIF B-15025372 con estrita suxeición ao prego de cláusulas
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administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 157.017,22 €, IVE
engadido (135.359,67 € máis 21.657,55 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do
adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de catro semanas.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de 7, sendo 4
as integradas na empresa e 3 as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 6.767,98 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de
conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que
constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día
seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do
Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Nomear como director da obra e coordinadora de seguridade e saúde ao
Enxeñeiro Industrial, redactor do proxecto, D. Manuel Novo Bujàn.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran dez
días hábiles contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.

4º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto, non se presentou ningunha.

5º) ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto, non se presentou ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta minutos, de
orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu,
secretaria xeral, dou fe.
O alcalde,

A secretaria xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 2 DE MARZO DE 2009.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14:20 horas do día 2 de marzo de 2009,
reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
Dª Carmen Diéguez González
Dª. Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS
2º) LICENZAS DE APERTURA
3º) CONTRATACIÓN
3.1.APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE
REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN
“PARQUE MONTOUTO” (FEIL).
3.2. PRÓRROGA DO CONTRATO DE XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL DE
CALO.
3.3. ADXUDICACIÓN CONTRATOS DE OBRAS (FEIL).
4º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
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5º) ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da
Xunta de Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos
incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007
(nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación
de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:

1.1. A Dª. Mª DEL CARMEN BUELA CRUCES, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en O Vilar de Riba, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Jesús Álvarez Flórez e outros.
Expediente núm: 58.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 1.10.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
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-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de
primeira ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra na que se manifestará
explícitamente o cumprimento das especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20
de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JESÚS ÁLVAREZ FLÓREZ E OUTROS.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ MANUEL SAMBADE CASTRO.
-Edificabilidade: 0,14 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 5,73 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 5,50% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 4 m. Pendente máxima de
cuberta: 25º. Altura do cumio: 2,70 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 109.602,91 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.192,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 161,09 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.473,15 euros.
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1.2. A D. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS, en representación de COMPOSTELA MOTOR,
S.A., licenza para construción dunha edificación destinada a garaxe sen uso público en

Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto José Mario
López Freire.
Expediente núm: 59.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 17.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: MIR.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA PLURIFAMILIAR.
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-Arquitecto director das obras: JOSÉ MARIO LÓPEZ FREIRE.
-Arquitecto técnico director: MANUEL VENCE ROSENDE.
-Edificabilidade: 0,00 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: 2S, 1,00 m.
-.Recuamento á aliñación: 10 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 5 m.
-Presuposto: 484.778,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 9.695,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 5.130,72 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 14.496,28 euros.

1.3. A D. ENRIQUE PAZOS GARCÍA, licenza para construción dunha edificación
destinada a restaurante de un garfo en Cacheiras (P.K. 6 AC-841, Santiago-A Estrada),
segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 60.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 8.08.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-Cumpriranse as condicións establecidas na resolución do Servizo de Estradas da
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes co número de
expediente OT205H2008/000037-1.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de
primeira ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra na que se manifestará
explícitamente o cumprimento das especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20
de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: RESTAURANTE.
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,186 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B, 5,75 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 18,54% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 9,51º. Altura do cumio: 0,76 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 226.072,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4.521,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 763,02 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 5.404,46 euros.
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1.4. A D. ANDRES e D. TOMAS LÓPEZ HAUSMANN, licenza para construción dun
garaxe de 30 m2 en A Devesa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
técnico Jesús Manuel Mallo Puga.
Expediente núm: 61.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado, dando cumprimento das condicións do
art. 104 e 42 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 116,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 176,00 euros.

1.5. A D. FRANCISCO JAVIER CORBELLE SUÁREZ, licenza para construción dun
galpón de usos agrícolas, de 25 m2 en Fontenlo, parroquia de Teo.
Expediente núm: 62
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 5.50 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Superficie máxima 25 m2.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.

1.6. A Dª. DOLORES CALVO ORTIGUEIRA e Dª. MERCEDES PAZOS MONTES, licenza
para segregación da finca nº 472 do plano de concentración da parroquia de Luou,
situada no lugar de Insua, segundo proxecto asinado polo técnico Enrique Perol Rama.
Expediente núm: 63.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 240,00 €.
Total: 240 euros.
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A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.7.- Escrito presentado por D. BALDUINO GONZÁLEZ CASTELO, en representación de
PROMOCIONES GONZÁLEZ Y CASTELO S.L., de data 24.08.2007, con rexistro de

entrada no Concello núm. 5754, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 23.02.2009 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. BALDUINO
GONZÁLEZ CASTELO, en representación de PROMOCIONES GONZÁLEZ Y CASTELO
S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-78-2/09), para tres vivendas

unifamiliares en Balcaide, parroquia de Calo, de un total de seis vivendas que figuraban
na licenza outorgada, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
367/05, de data 28.11.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.

1.8.- Escrito presentado por D. LUIS MATOVELLE GÓMEZ, de data 28.04.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3566, no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 23.02.2009 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. LUIS MATOVELLE
GÓMEZ, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-264-3/09), para unha

vivenda unifamiliar en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo obras executadas en
base á licenza municipal núm. 76/02, de data 20.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
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1.9.- Dada conta do escrito asinado por D. ADOLFO CASTRO DÍAZ, de data 10.02.2009,
con rexistro de entrada no Concello núm. 962, no que solicita prórroga da licenza que
lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 1.09.2008, expediente
251/08, para obras de retellado da vivenda de 200 m2 en Chao do Río, parroquia de
Reis; visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en data 23.02.2009 e
demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ADOLFO CASTRO DÍAZ (expte. P-3/09), en base ao artigo 197.2 da
Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior ao
inicialmente acordado (seis meses).
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA PROVISIONAL.
2.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. ENRIQUE PAZOS GARCÍA, CIF/NIF:
33.275.972-D (expte. 16/08), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a
RESTAURANTE DE UN GARFO (epígrafe 671.5), a emprazar en Cacheiras (P.K. 6 AC-

841, Santiago-A Estrada).
Visto o proxecto presentado asinado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova, visado
no colexio oficial de arquitectos con data 8.08.2008, e as súas modificacións con visado
do 20.11.2008, o informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de
Sanidade de data 10.02.2009, o informe do arquitecto técnico municipal de data
22.01.2009; e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ENRIQUE PAZOS GARCÍA a licenza provisional para o
establecemento dun local destinado a RESTAURANTE DE UN GARFO condicionada a
súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos:
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado polos órganos inspectores ou mediante
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certificación expedida por empresas ou entidades homologadas, que se cumpre a
normativa sobre contaminación acústica.
-.A expulsión ao exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os
viandantes.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que
se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de
residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en
conta a recollida selectiva de lixo.
-.Os aceites usados de orixe alimentaria serán entregados no punto limpo ou a outro
xestor autorizado.
Outros requisitos:
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.

-Non se iniciará o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
38,57 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
2.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. LUIS CASTRO TORRES, con
CIF/NIF: 33.206.076-X (expte. 13/06), para licenza de apertura dun local destinado a
bricolaxe e pintura en Cacheiras, edificio 50-B, e dada conta do informe favorable
emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 21.02.2009 e da acta
de comprobación de data 19.02.2009 redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto
técnico municipal en función de inspección urbanística e asinada polo representante da
empresa D. Luis Castro Torres para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
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1º) Conceder a D. LUIS CASTRO TORRES, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a BRICOLAXE E PINTURA.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
652.2) por importe de: 59,10 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.3.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ
VÁZQUEZ, con CIF/NIF: 33.225.840-V (expte. 18/06), para licenza de apertura dun

local destinado a decoración e venda de pinturas, en Montouto, edificio O Dolmen, P-9,
L-17, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Sanidade do 19.11.2008 e da acta de comprobación de data 19.02.2009
redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto técnico municipal en función de
inspección urbanística e asinada polo representante da empresa D. José Ramón Martínez
Vázquez para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ VÁZQUEZ, a licenza definitiva para
apertura dun local destinado a DECORACIÓN E VENDA DE PINTURAS.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
652.2) por importe de: 59,09 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.4.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. MARÍA JOSÉ PAZ REY, con
CIF/NIF: 76.865.390-B (expte. 1/07), para licenza de apertura dun local destinado a
supermercado, en Raris, parroquia de Raris, e dada conta do informe favorable emitido
pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 5.12.2007 e da acta de
comprobación de data 19.02.2009 redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto
técnico municipal en función de inspección urbanística e asinada pola representante da
empresa Dª. María José Paz Rey para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MARÍA JOSÉ PAZ REY, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a SUPERMERCADO.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
647.1) por importe de: 55,99 euros.
12

3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.5.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. Mª CONCEPCIÓN MANEIRO ROIG,
en representación de MAYER JOYEROS S.L., con CIF/NIF: 76.970.276-V (expte. 6/07),

para licenza de apertura dun local destinado a taller de artesanía, en Espasande,
parroquia de Luou, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade do 28.04.2008 e da acta de comprobación de data
19.02.2009 redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto técnico municipal en
función de inspección urbanística e asinada pola representante da empresa Dª. Mª
Concepción Maneiro Roig para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª CONCEPCIÓN MANEIRO ROIG, a licenza definitiva para apertura
dun local destinado a TALLER DE ARTESANÍA.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
491.1) por importe de: 87,09 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

3º) CONTRATACIÓN
3.1. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE
REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN
“PARQUE MONTOUTO” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
27/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data
23/02/2009, para adxudicar as obras de REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE
ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO”, financiado con cargo
ao FEIL, segundo se desprende da Resolución de 12/02/2009 da Secretaría de Estado
de Cooperación Territorial.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D.
Martínez.
- Acta de replanteo de 26/02/2009
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- Prego de cláusulas administrativas particulares de 26/02/2009
- Certificado de existencia de crédito de 26/02/2009
- Informe de Secretaría de 26/02/2009
- Informe de Intervención de 26/02/2009
Visto o “PROXECTO PARA LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN
EL PARQUE MONTOUTO”redactado polo Enxeñeiro de Camiño, D. Carlos Antelo
Martínez, de ARC ingeniería S.L., cuxo orzamento ascende a CENTO SETENTA E
CINCO MIL DOUSCENTOS SETENTA E SETE EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS DE EURO (175.277,13 €), IVE engadido.
Considerando o disposto nos artigos 93, 155 d), 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de
Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición
adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Aprobar o “PROYECTO PARA LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE
ACERAS EN EL PARQUE MONTOUTO”, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D.
Carlos Antelo Martínez.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
de 30/01/2009, que rexerán a contratación.
Cuarto.Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
de CENTO SETENTA E CINCO MIL DOUSCENTOS SETENTA E SETE EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (175.277,13 €), IVE engadido, con cargo á
partida orzamentaria 511.61105 do estado de gastos do vixente orzamento do
Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L.
- HERMANOS VIGO OTERO, S.L.
- DICONSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
- URBI LUCSA S.A.
En Teo, a 27 de febreiro de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o “PROYECTO PARA LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN
DE ACERAS EN EL PARQUE MONTOUTO”, redactado polo Enxeñeiro de
Camiños, D. Carlos Antelo Martínez.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE
MONTOUTO”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
de 30/01/2009, que rexerán a contratación.
Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
Cuarto.de CENTO SETENTA E CINCO MIL DOUSCENTOS SETENTA E SETE
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (175.277,13 €), IVE engadido, con
cargo á partida orzamentaria 511.61105 do estado de gastos do vixente orzamento do
Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L.
- HERMANOS VIGO OTERO, S.L.
- DICONSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
- URBI LUCSA S.A.

ANEXO
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DA OBRA DE “REPARACIÓN E
REPOSICIÓN DAS ACEIRAS DA URBANIZACIÓN PARQUE MONTOUTO”
INCLUIDA NO FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL
1).-Elementos do contrato.
1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o epígrafe 1
do cadro de características do contrato, que figura como Anexo I do presente Prego, con
suxeición ao proxecto técnico redactado ao efecto, integrado polos documentos
enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector
público (en adiante LCSP), incluído o correspondente estudio de Seguridade e Saúde.
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O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte
integrante do prego, e teñen carácter contractual.
1.2) Delimitación do contrato.
As obras obxecto do contrato están incluídas no Fondo Estatal de Inversión Local (en
adiante FEIL), e polo tanto a contratación rexerase, ademais de polo disposto na LCSP,
polo Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, que crea o FEIL e pola Resolución
da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 9 de decembro de 2008.
De conformidade co establecido no artigo 14.1 da LCSP, o contrato ao que se refire o
presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, tal como se especifica no
epígrafe 0 do cadro de características.
2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do
cadro de características.
Os contratistas, ó formular as súas propostas económicas, incluíran nelas o importe do
imposto sobre o valor engadido, que figurará como partida independente, de
conformidade co establecido no art. 75.2 LCSP e modelo de oferta económica do
presente Prego.

3) Financiamento.
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento vixente con cargo á
partida presupostaría sinalada no epígrafe 3 do cadro de características.
O proxecto financiase con cargo ao FEIL, creado por Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro, ó amparo da Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial
de 12 de febreiro de 2009, que autoriza o financiamento destas obras.
4)Revisión de prezos.
Atendendo á natureza e duración do contrato, non procederá en ningún caso a revisión
de prezos e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión.
5) Prazo de execución.
5.1.- O prazo máximo de execución da obra será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro
de características, contado a partir do día seguinte ó da sinatura da acta de
comprobación do replánteo. O prazo contarase sempre en días naturais.
5.2.- O prazo contractual só se poderá prorrogar cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislación vixente.
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En todo caso as obras deberán estar executadas e certificadas antes do día 1 de xaneiro
de 2010, de acordo co establecido no artigo 7.1 do Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro.
5.3.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen no programa de traballo.
6) 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 estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e
acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica.
7) Clasificación do contratista.
De conformidade co establecido na disposición adicional sexta do Real Decreto Lei
9/2008, de 28 de novembro, e tendo en conta que o presuposto da obra non supera os
350.000.- euros, non se esixe clasificación.
8) Unións temporais de empresas.
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan
temporalmente o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.
Para este suposto cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para
os efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características
acreditadas para cada un dos seus integrantes.
No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en
escritura pública, así como presentar o CIF da unión temporal, todo iso dentro do prazo
de dez días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa
duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.
Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados
solidariamente diante da administración.
9) Procedemento de adxudicación e solicitude de ofertas.
9.1 O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado sen publicidade, de
conformidade co establecido nos artigos 155 d), 161.2 e 162 da LCSP, tendo en conta
que o valor estimado do contrato non supera os 200.000.- euros, non obstante a
licitación publicarase no perfil do contratante do Concello.
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En cumprimento do disposto no artigo 9.1 do citado Real Decreto Lei 9/2008,
aplicarase o trámite de urxencia regulado nos artigos 96 e 128 da LCSP.
9.2 De conformidade co establecido nos artigos 153 e 162 da LCSP, solicitarase oferta,
alomenos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sempre
que sexa posible, debéndose deixar constancia no expediente das invitacións cursadas,
das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento.
10) Proposicións: lugar e prazo de presentación.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do
Concello de Teo, A Ramallosa, s/n, de nove a catorce horas, dentro do prazo de oito
días naturais contados dende o día seguinte ao da recepción da invitación, en dou sobres
pechados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e
requisitos esixidos na cláusula 11.
Así mesmo as ofertas poderán presentarse por correo, debendo o licitador xustificar a
data de envío e anunciar ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax ou
telegrama no mesmo día.
Sen estes requisitos non se admitirán as ofertas que se reciban fora do prazo de
presentación.
11) Proposicións: documentación.
As ofertas presentaranse en dous sobres pechados e denominados da seguinte forma:
Sobre A: Subtitulado “Documentación administrativa”.
A documentación administrativa presentarase nun sobre pechado que conterá a seguinte
documentación:
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario
A-1) Empresario individual:
-Copia auténtica do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.
A-2) Persoas xurídicas:
-Escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no Rexistro Mercantil,
cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil, se non o fora,
escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto fundacional,
no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o caso no
correspondente Rexistro Oficial.
- Copia auténtica da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF).
A-3) Empresas comunitarias:
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A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión
Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa
lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.
A-4) Empresas non comunitarias:
- Os empresarios estranxeiros non comunitarios deberán 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.
- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes
á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión
Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia
da empresa admite pola súa vez a participación de empresas españolas na contratación
coa administración en forma substancialmente análoga.
A-5) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaración de sometemento á xurisdicción de tribunais e xulgados españois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do
contrato, con renuncia se é o caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que lle puidese
corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP).
B) Poderes.
Cando a licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en nome da
que concorre perante a administración contratante.
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.
C) Bastanteo de poderes.
Os poderes a que se refire o apartado B) da presente cláusula, deberaos bastantear
previamente a secretaria da Corporación ou funcionario habilitado.
D) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades.
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do
LCSP, axustado ao seguinte modelo:
D./Dª...........................................................................,
con
DNI
nº
....................................., e domicilio en .........................................................., rúa
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.......................................................,
nº
................,
código
.........................................., provincia de.................................,

postal

nº

en nome propio, ou en representación da empresa á que representa no procedemento
de
adxudicación
do
contrato
de
execución
da
obra
....................................................................,
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están
incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 49 e
130.1.c) da LCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
(Lugar, data e sinatura do propoñente)
E) Acreditación da solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional.
E.1.- Os licitadores deberán acreditar a solvencia económica e financeira por calquera
dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP.
E.2- A solvencia técnica e profesional acreditarase, de acordo co establecido no artigo
65 da LCSP, polos seguintes medios:
a) Relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de
certificados de boa execución para as mais importantes
b) Declaración sobre a plantilla media anual da empresa e a importancia do seu persoal
directivo durante os tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa
correspondente.
c) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispón para a
execución da sobras, acompañada da documentación acreditativa correspondente.
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios de acreditación da solvencia
técnica terá carácter excluínte.
F) Obrigas tributarias e coa seguridade social.
Certificación ou documento acreditativo de que o contratista está ao corrente no
cumprimento das obrigas tributarias ( co Estado e CCAA) e da Seguridade Social. Non
obstante, os licitadores poderán presentar unha declaración responsábel na que fagan
constar que a empresa está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e da
Seguridade Social, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa deste requisito deba
presentarse antes da adxudicación definitiva polo empresario a cuxo favor se vaia a
efectuar esta, de conformidade co establecido no artigo 130 LCSP.
G) Unións temporais de empresas.
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Cando se trate de unións temporais de empresas indicaranse os nomes e circunstancias
das empresas que as constitúen, participación de cada unha delas e compromiso de
constituírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co
artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente Prego.
H) Declaración de empresas vinculadas.
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha
declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social,
debendo constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as
empresas vinculadas que concorran á licitación.
I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da
Deputación da Coruña:
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da
LCSP, neste 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 .
Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro
de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña,
acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia
ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren
inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (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) quedarán dispensadas de presentar os
documentos referidos nos apartados: A), B),e C), sempre que os citados documentos
estean vixentes.
J) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

Sobre B: Subtitulado “Oferta”.
A oferta presentarase nun sobre pechado que conterá:
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A) A oferta económica, asinada polo empresario, na que se expresará o prezo de
execución do contrato debendo figurar como partida independente o IVE. A oferta
económica formularase conforme ao modelo que figura como anexo II deste Prego.
B) Número de empregados previstos para a execución da obra.
Deberase especificar os traballadores estables da empresa e os traballadores
desempregados que se van a contratar para a execución da obra, facendo constar que o
persoal de nova contratación atópase en situación legal de desemprego, de acordo co
previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social, e que este persoal será
contratado a xornada completa e por un período de tempo igual ou superior a duración
de execución do contrato.
C) Proposta de reducción de prazos de execución (expresado en días naturais):
A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso constructivo, na
que de forma debidamente xustificada, faga unha de reducción nos prazos de execución,
no seu caso.
D) Programa de control interno de calidade
A oferta conterá a proposta de programa de control interno da calidade que a empresa
vai desenvolver durante a execución das obras, con independencia do que realice a
administración, de acordo co previsto na cláusula 28 deste Prego.
Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o
orzamento de execución material da obra que o contratista contratará cunha empresa
homologada e non vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:
D./ Dª.............................................................. en nome e representación da empresa
................................................. comprométese a destinar o .......% sobre o orzamento de
execución
material
da
obra
cuxa
denominación
é
a
seguinte
................................................, de acordo co previsto na cláusula 11 do Prego.
(Lugar, data e sinatura)
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
E) Xustificación de traballadores minusválidos:
A empresa, no caso de que conte cun número de traballadores minusválidos non inferior
ao 2%, deberá xustificalo documentalmente.
F) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran.
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12) Garantías esixibles.
12.1 Garantía provisional.- En consonancia co disposto no art. 91 da LCSP os
licitadores quedan dispensados da constitución da garantía provisional.
12.2 Garantía definitiva.- O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato
deberá constituír unha garantía definitiva do 5% do importe de adxudicación do
contrato, IVE excluído.
13) Criterios de adxudicación.
13.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:
1) Man de obra empregada na realización do contrato, ata un máximo de 20 puntos:
-Nº de traballadores estables empregados ata 8 puntos.
-Nº de traballadores de nova contratación empregados ata 12 puntos.
Este apartado valorarase da seguinte forma:
Por cada traballador estable empregado na realización das obras 2 puntos.
Por cada traballador de nova contratación empregado na realización das obras 3 puntos
Os traballadores de nova contratación deberán ser persoas que se encontren en situación
de desemprego, de conformidade co establecido no artigo 9.2 do R.D.L 9/2008, de 28
de novembro, e serán contratados a tempo completo por un período igual ou superior a
duración do contrato.
2) Reducción de prazos, ata un máximo de 10 puntos.
Cada día de reducción do prazo de execución que figura no proxecto de obra valorarase
a razón de 0,25 puntos.
3) Programa de control interno de calidade, ata un máximo de 10 puntos.
No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas empaten na
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu
cadro de persoal maior número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) de
acordo co establecido na disposición adicional 6ª da LCSP.
13.2 Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e
admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise
recoñecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a
fagan inviable, será desestimada,mediante resolución motivada.
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A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no
presente Prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta
a licitación, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de
adxudicación que figuran no presente prego.
13.3 A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que
a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera
fase de tramitación do expediente, faculta á Corporación para esixir indemnización
polos danos e perdas causados á administración contratante e demais consecuencias
previstas en LCSP.
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía
provisional, a Corporación poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de
constrinximento, así como para a indemnización por danos e perdas.
14) Apertura das proposicións
De conformidade co establecido nos artigos 295.1 da LCSP, e tratándose dun
procedemento negociado sen publicidade, non se constitúe mesa de contratación.
A valoración das ofertas efectuarase pola Alcaldía, quen realizará unha proposta de
adxudicación provisional que elevará ó órgano de contratación.
A Alcaldía, unha vez cualificada a documentación presentada, declarara admitidos os
licitadores que acrediten o cumprimento dos requisitos esixidos no Prego, deixando
constancia das causas de rexeitamento das ofertas non admitidas, no seu caso, na acta da
apertura.
Non obstante, de apreciar erros ou deficiencias na documentación administrativa
presentada, poderá outorgar un prazo no superior a tres días hábiles para a súa
subsanación.
Posteriormente procederá a apertura dos sobres B e valoración das ofertas presentadas
de conformidade cos criterios de valoración establecidos, procedendo a redactar a
proposta de adxudicación provisional.
15) Adxudicación provisional e definitiva.
A) ADXUDICACION PROVISIONAL
A adxudicación provisional acordarase polo órgano de contratación en resolución
motivada que se notificará aos licitadores e publicarase no perfil de contratante do
órgano de contratación, segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de características.
En todo caso a adxudicación provisional dos contratos deberá efectuarse no prazo
máximo de 20 días naturais contados dende aquel no que se soliciten as ofertas.
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No acordo ou resolución de adxudicación o órgano de contratación designará o técnicodirector da obra.
B) ADXUDICACION DEFINITIVA
A elevación a definitiva da adxudicación provisional no poderá efectuarse antes de que
transcorra o prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que se
publique a adxudicación provisional no perfil de contratante do órgano de contratación,
de conformidade co establecido no artigo 96.2.b) da LCSP.
Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá:
a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a
que se refire o art. 84 da LCSP.
A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes
de entidades, que se atopen en situación de demora fronte á administración contratante
como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de
anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en
consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administración.
A adxudicación definitiva deberá producirse, mediante resolución motivada, dentro dos
cinco días hábiles seguintes a aquel no que remate o prazo establecido no artigo 96.2.b)
da LCSP.
16) Formalización do contrato.
O contrato formalizarase en documento administrativo na data que sinala a
Administración dentro do prazo dos dez días hábiles contado desde o seguinte ao da
notificación da adxudicación definitiva.
17) Acta de comprobación de replanteo e comezo dos traballos.
17.1 De conformidade co establecido no artigo 96.2 d) da LCSP, tratándose dun
procedemento tramitado por urxencia, o prazo para iniciar os traballos non poderá ser
superior a 15 días hábiles contados dende a notificación da adxudicación definitiva.
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Durante este prazo procederase á formalización do contrato, efectuarase a
comprobación do trazado de planta, na data que sinale a administración, quedando
obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a este acto e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de trazado
de planta a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos previstos no artigo 220 da LCSP.
17.2 Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos cinco días hábiles seguintes ao da
sinatura do acta de comprobación de trazado de planta.
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde
deberá efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das
obras (art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o
facultativo ao contratista.
Cando o resultado da comprobación do trazado de planta demostre a posesión e
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a
autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente no acta
redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte
ao da sinatura da acta.
17.3 Dentro dos 5 días naturais seguintes ao da sinatura do acta de comprobación de
trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o
Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saúde, e relación de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra a realizar, a efectos do disposto na cláusula 34 do
presente prego.
O Plan de seguridade e saúde deberá ser informado e aprobado polo órgano de
contratación no prazo máximo de 15 días dende a sinatura do contrato.
18) Carteis e sinais.
18.1 Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa
costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato establecido por
Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 13 de xaneiro de
2009, e que foi publicado no B.O.E. nº 12, de 14 de xaneiro. O dito cartel deberá
manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o
contratista durante este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicións.
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Transcorridos seis meses contado desde a recepción da obra e en todo caso antes da
devolución da garantía deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar os sinais indicativas de obras, perigo,
precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da Circulación e
normativa de Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas
desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable
dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.
18.2 O adxudicatario deberá achegar con cada certificación de obra fotografías, por
triplicado, do cartel da obra e do cartel da obra e o seu contorno, en ambos casos deberá
levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa realización.
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á administración o
reportaxe fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización
das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola
administración libremente e sen limitación temporal.
19) Ocupación de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da dirección.
20) Execución do contrato e desenvolvemento dos traballos.
20.1 O contratista deberá executar as obras con suxeición a este Prego e a lexislación de
contratos do sector público e ó Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro , polo que
se crea o FEIL, empregando materiais e medios de primeira calidade e nas condicións
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de
conformidade coa instruccións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde
que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da
LCSP.
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas
condicións esixidas pola boa práctica da construcción.
20.2 O contratista só pode empregar na obra os materiais previo exame e aceptación
polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao
seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisión.
20.3 Ata que teña lugar aprobación da devolución da garantía definitiva o contratista
responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa
eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da
administración examinen ou recoñecido, durante a súa construcción, as partes e

27

unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles
nas medicións e certificacións parciais.
20.4 Advertidos vicios ou defectos na construcción, ou tendo fundadas razóns para crer
que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o
curso da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva,
a demolición e reconstrucción das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.
20.5 Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios
ocultos da construcción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista,
responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos
contado desde a recepción.
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219
da LCSP.
21) Dirección e inspección das obras.
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director, quen dictará
as instruccións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no
Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da
Corporación.
22) Lexislación laboral e Seguridade Social.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de
Seguridade Social.
23) Prevención de riscos laborais.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevención de riscos laborais.
24) Responsabilidade. Danos.
Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal,
a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade
non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.
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Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na
lei.
Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados
á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das
obras.
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de
constrinximento administrativo.
25) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.
26) Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións,
sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens,
ata a aprobación da devolución da garantía definitiva.
27) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O adxudicatario está obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do
cadro de características do contrato.
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que
pesen sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a
licencia de obras ou imposto sobre construccións, obras e instalacións, se proceder, e o
aboamento do imposto correspondente.
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a administración,
a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan
no proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores,
climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos
competentes da administración, así como a tramitación perante os ditos organismos e
pagamento das taxas correspondentes.
28) Control de calidade.
A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do
cadro de características ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán
por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución
material da obra.
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A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas
particulares.
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co
establecido na cláusula 12, cumprimento que esixirá a través da dirección facultativa,
tanto no que se refire ao programa de control, ensaios , como a cantidades destinadas a
esta finalidade.
29) Dereitos do adxudicatario.
29.1 Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cláusulas do
presente prego, e no seu caso, de conformidade co programa de traballo. O dito
aboamento deberá efectuarse dentro do prazo máximo de 30 días naturais contado desde
a expedición da certificación e rexistro da correspondente factura de conformidade co
establecido no artigo 9.5 do Real D-L 9/2008, de 28 de novembro.
29.2 Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo de 30 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario
terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas
operacións comerciais e art. 200.4 da LCSP.
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os defectos que contivese a
certificación, computándose, polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da
expedición da certificación emendada.
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase no
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.
30) Aboamento da obra executada.
30.1. Medicións.- O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o
período de tempo anterior.
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa
suficiente antelación, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e
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toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o
contratista.
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular.
30.2. Relacións valoradas.- O técnico director tomando como base as medicións das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.
30.3. Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación
valorada e tramitaraas o técnico director nos dous días seguintes do período que
correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou
reparos.
30.4. Pagos.- Os pagos faranse contra certificacións mensuais acompañadas das
relacións valoradas, e despois de ser debidamente aprobadas. Con cada certificación de
obra o contratista deberá presentar factura polo mesmo importe que a certificación.
30.5. Pagos a conta por acopios.- O contratista terá dereito a percibir aboamento a
conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais acopiados necesarios para a obra previa
autorización do órgano de Contratación
que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se
cumpren os seguintes requisitos:
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa
da propiedade ou posesión dos materiais.
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou
desaparezan.
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa
relación valorada.
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto na cláusula 30.6 deste prego.
As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación
valorada mensual ou noutra independente.
Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.
31

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarase pola dirección da obra, non podendo pasar do 50 por 100 do prezo da devandita
unidade de obra.
30.6. Pagos a conta por instalacións e equipos.- O contratista terá dereito a percibir
aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios para a obra, de
acordo coas regras seguintes:
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilización.
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20 por 100
das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se
faga necesaria a utilización daqueles.
c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto na cláusula 30.6 deste prego.
Para realizar pagos a conta por materiais acopiados e por instalacións e equipos será
necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe do respectivo pago
a conta, de acordo co establecido no art. 215 .2 da LCSP.
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que
vaian tendo lugar as deduccións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.
31) Prórrogas.
Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso, o órgano de contratación daralle
unha prórroga por un prazo igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise
outro menor.
32) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a
realización del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da
administración.
Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola
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resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20
euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.
No caso de que o adxudicatario ofertase reducción de prazo de execución e a demora
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior
serán as seguintes:

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)

Penalidades

Ata un 5%

0,50 por cada 1.000 euros

Ata un 10%

0,55 por cada 1.000 euros

Ata un 15%

0,60 por cada 1.000 euros

Ata un 20%

0,65 por cada 1.000 euros

Ata un 25%

0,70 por cada 1.000 euros

Ata un 30%

0,75 por cada 1.000 euros

Ata un 35%

0,80 por cada 1.000 euros

Ata un 40%

0,85 por cada 1.000 euros

Ata un 45%

0,90 por cada 1.000 euros

Ata un 50%

0,95 por cada 1.000 euros

Ata un 55% ou máis

1 por cada 1.000 euros

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento
do prazo total.
Cada vez, que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.
33) Modificacións de obras.
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33.1 En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir
ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación
técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante,
se é o caso, como consecuencia dela.
A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, logo da redacción
do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.
Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 217.4 do LCSP, para os supostos a que se
refire o dito precepto.
Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen
previa aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen
un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217
da LCSP).
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite
previsto neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser
recolleitas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do
10 por 100 a que se refire a disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando
con posterioridade ás mesmas houber necesidade de introducir no proxecto
modificacións das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variacións na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada.
33.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que,
de acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducción ou
supresión das unidades de obra ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre
que esta sexa unha das comprendidas no contrato. No caso de supresión ou reducción de
obras, o contratista non terá dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo
do que se establece no art. 217 da LCSP.
33.3 Cando as modificacións supoñan a introducción de unidades de obra non
comprendidas no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os
prezos de aplicación destas serán fixados pola administración á vista da proposta do
director facultativo das obras e das observacións do contratista a esta proposta en
trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos
fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos
prezos que fixase ou executalas directamente.
A contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento negociado
sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do
contrato.
33.4 Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no
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prezo de adxudicación (IVE excluído ).Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo
máximo de 15 días naturais contado desde a notificación de aprobación da
modificación. A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á
resolución do contrato.
34) Cesión de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes do contrato de obras sen
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e
condicións establecidos no artigos 209 da LCSP.
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais
contado desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non
constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.
b) Subcontratación
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras
sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos
requisitos e condicións establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as
prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder
do 60% do importe de adxudicación.
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación do sector
da construcción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construcción.
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e de acordo coas condicións establecidas no art.
211 da LCSP.
En todo caso, de conformidade co establecido no artigo 9.5 do R. D. Lei 9/2008, de 28
de novembro, os contratistas deberán abonar aos subcontratistas o prezo acordado polas
prestacións no prazo máximo de 30 días naturais, computado dende a data de
aprobación da factura polo contratista.
35) Recepción das obras e certificación final.
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para
a súa terminación, cunha antelación mínima de 30 días hábiles.
De acordo co establecido mo apartado 4. a). 1 do artigo sexto na Resolución, de 9 de
decembro de 2008, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, o contratista
entregará, xunto coa certificación final de obra e acta de recepción, a declaración dos
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contratos de traballo realizados para a execución das obras, que conteña a identidade
dos traballadores contratados así como o tipo de contrato realizado e duración do
mesmo. Xunto con esta declaración deberán aportarse os TC2 relativos os traballadores
contratados.
A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á terminación das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas,
sobre as que resolverá o órgano de Contratación.
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.
Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu
director sinalará os defectos observados e detallará as instruccións precisas fixando un
prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o
efectúa, poderá concedérselle outro novo prazo ou declarar resolto o contrato.
36) Prazo de garantía.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das
obras, seguindo, se é o caso, as instruccións que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan.
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para
a súa reparación executaranse pola administración contratante, a custa do contratista.
37) Liquidación e devolución da garantía definitiva.
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda
responsabilidade, agás o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, se é o
caso, das obrigas pendentes aplicándose ao pagamento destas últimas o disposto no art.
200.4. da LCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de
garantía o director facultativo procederá a dictar as oportunas instruccións ao contratista
para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
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continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliación do prazo de garantía.
38) Causas de resolución.
Serán causas de resolución do contrato as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos
efectos previstos no artigo 208 e 222 da mesma.
39) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes
quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do
artigo 149.1.18 da Constitución e demais disposicións de desenvolvemento, en especial
o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo o contrato rexerase polo disposto no Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro, e na Resolución de 9 de decembro de 2008, da Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial que regulan o Fondo Estatal de Investimentos Locais.
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos
deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á
vía administrativa e contra estes haberá lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicción, previa
interposición, se é o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da
interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os interesados deberán interpoñer o recurso
especial en materia de contratación.

O Alcalde

ANEXO I. CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO.
0.REGULARIZACI
ÓN

contrato non suxeito a regulación harmonizada

37

HARMONIZADA
1.PROXECTO

REPARACIÓN E REPOSICIÓN DAS ACEIRAS DA
URBANIZACIÓN PARQUE MONTOUTO
A. Clasificación
Nacional de
productos por
Actividades
(CNPA-1996)

---------------------------

2.ORZAMENTO

A) Obras anuais

175.277,13 € ,IVE engadido (151.100,97 €,
máis 24.176,16 € de IVE)

3.APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

511,61105

4.PRAZO
EXECUCIÓN

4 MESES.

5.CLASIFICACIÓN

Non se esixe

6.LUGAR
PRESENTACIÓN
OFERTAS

REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE TEO ( A Ramallosa s/n)

1.bis
CODIFICACIÓN

7.PRAZO
OITO DÍAS NATURAIS A CONTAR DENDE O SEGUINTES AO
PRESENTACIÓN
DA RECEPCIÓN DA INVITACIÓN
DE PROPOSICIÓNS
8.1 Dirección paxina web: www.concellodeteo.com
8.PERFIL
CONTRATANTE

8.2 Publicación de adxudicación provisional: perfil do contratante
8.3 Publicación adxudicación definitiva: BOP e perfil do contratante

9. GARANTÍA
DEFINITIVA

5 % del importe de la adxudicación, IVE excluído.

10. TAXAS DO
CONTRATO

______________

11.REVISIÓN DE

Non procede
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PREZOS
12.CONTROL DE
CALIDADE

Segundo prego de cláusulas, ata un máx. do 1% do orzamento de
execución material.

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

A. DIARIOS
OFICIAIS

SI

TARIFA
URXENTE

SI

Outros Datos:
Información Teléfono: 981 8815700
Lugar onde se poden obter copias do Proxecto e Prego: Concello de Teo, A
Ramallosa S/N
ANEXO II : MODELO DE PROPOSICIÓN
D/Dª _________________________________ con domicilio en _________________
rúa ________nº __ teléfono _______________ con D.N.I. ( ou pasaporte ou documento
que o substitúa nº ________________
representación

de

actuando en nome propio ( ou en

________________________________

D.N.I

ou

C.I.F.

nº

__________________________- e con domicilio en ____________________________
nº_____ teléfono ___________________ ) toma parte no procedemento negociado para
a

adxudicación

da

execución

das

obras

comprendidas

no

proxecto

de

______________________________________________________________________
______________ e a cuxos efectos fai constar:
1º. Que ofrece o seguinte prezo:
A ) Prezo sen IVE_______________________________ euros.
B ) Imposto sobre o valor engadido (IVE) ___________________________euros.
TOTAL ( A+ B ) _________________________ euros.
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2º. Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas
administrativas particulares do presente contrato.
3º. Que acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas
administrativas particulares.
_________________________, ____ de _________ de ________2009
O LICITADOR (Asinado e rubricado)
3.2. PRÓRROGA DO CONTRATO DE XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL DE
CALO.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
27/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o escrito presentado con data de 20 de febreiro de 2009 (rex. entrada nº 1.204)
por D.ª Ana Isabel Naya García, Administradora Única da Sociedade Unipersonal ANA
NAYA GARCÍA, S.L., adxudicataria do contrato de xestión, en réxime de concesión
administrativa, do centro de atención á primeira infancia de Calo, solicitando:
1º) Que lle sexa concedida unha prórroga a partir do próximo 03/03/2009, data na que
remata o actual contrato vixente.
2º) Que sexa revisado o canón de explotación concedido polo Concello de Teo para a
prestación do servicio, ao verse afectados moi significativamente os gastos da empresa
ao ter que incrementar nun 5% os salarios para as categoría de Educadora Infantil e
Técnico Superior en Educación Infantil, e ter que aplicar un complemento específico
desde setembro de 2008 (BOE nº 99 do 24/04/2008), sendo ademais que aplicando o
Convenio Colectivo de ámbito estatal de Centros de Asistencia e Educación Infantil que
rexe a actividade, a empresa vese na obriga de incrementar os salarios dos
traballadores por enriba do IPC anual.
3º) Que sexa aplicado o incremento do IPC interanual establecido na data na que se
formalice a prórroga.
Considerando que, de conformidade co contrato asinado con data de 29/02/2008:
1.- A concesión ten unha duración de un ano, a partir do día tres de marzo de dous mil
oito, podendo prorrogarse por períodos anuais, se así o acordasen as partes, non
podendo exceder a duración total do contrato, incluídas as prórrogas, de 10 anos.
2.- O importe do contrato está determinado pola oferta presentada e de conformidade
co Prego de cláusulas económico-administrativas, quedando establecida, ademais de
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polo importe das tarifas a satisfacer polos usuarios do servicio de acordo coa
Ordenanza Fiscal aplicable, polos seguintes parámetros:a) Subvención ao servicio
proposta polo adxudicatario, que no momento de presentación da oferta, marzo de
2004, ascendía a 77.130 €, para unha ocupación de cincuenta usuarios, e que co
incremento do IPC correspondente, queda establecida en 88.468.- euros.
b) Restablecemento do equilibrio financeiro da concesión, con motivo das
modificacións introducidas pola Administración no servicio, que consisten no aumento
dunha unidade da escola infantil, pasando de tres a catro unidades, modificación do
horario que pasa de 12 a 13 horas diarias (de 7,30 h a 20,30 h) de luns a venres, e
compensación pola subrogación do persoal, que de acordo co proxecto de explotación
ascende a un total de 31.532.- euros anuais.
Considerando que de acordo coa cláusula segunda do contrato o importes dos dous
parámetros anteriormente citados (a) e b)) serán revisados anualmente en función da
evolución o IPC.
Considerando que en canto á petición de que sexa revisado o canon de explotación,
resulta preciso que se fagan os estudios correspondentes polo departamento de
Intervención.
Considerando o disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, e demais
normativa aplicable e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste
acordo, segundo o establecido no citado texto legal e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Acceder á prórroga solicitada de un ano, por D.ª Ana Isabel Naya García en
representación de ANA NAYA GARCÍA S.L., na concesión da xestión da Escola Infantil
Municipal de Calo, quedando prorrogado o contrato ata o 2 de marzo de 2010.
Segundo.- Acceder ao solicitado en canto á aplicación do IPC interanual nos
parámetros anteriormente indicados, incrementándose os mesmos, dende o 3 de marzo
de 2009, nun 0,7 %.
Terceiro.- Dar traslado do escrito da empresa adxudicataria ao Departamento de
Intervención municipal para que, en relación á petición de que sexa revisado o canon
de explotación, proceda ao seu estudio e emita o informe correspondente.
Teo a 27 de febreiro de 2009
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros, e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07) acorda:
Primeiro.- Acceder á prórroga solicitada de un ano, por D.ª Ana Isabel Naya García en
representación de ANA NAYA GARCÍA S.L., na concesión da xestión da Escola
Infantil Municipal de Calo, quedando prorrogado o contrato ata o 2 de marzo de 2010.
Segundo.- Acceder ao solicitado en canto á aplicación do IPC interanual nos
parámetros anteriormente indicados, incrementándose os mesmos, dende o 3 de marzo
de 2009, nun 0,7 %.
Terceiro.- Dar traslado do escrito da empresa adxudicataria ao Departamento de
Intervención municipal para que, en relación á petición de que sexa revisado o canon de
explotación, proceda ao seu estudio e emita o informe correspondente.

3.3. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
27/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento negociado
sen publicidade, das obras de “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE CACHEIRASNOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”, por importe de 200.931,44 €, IVE engadido,
aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria de 02/02/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, se solicitou oferta ás seguintes
empresas:
1.- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
2.- MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L
3.- TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P, S.L.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de
27/02/09, presentouse oferta polas tres empresas citadas.
Considerando que a documentación presentada polas empresas citadas axústase ao
establecido no prego de cláusulas administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
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Considerando que, tal e como se desprende do informe técnico de data 27/02/2009,
incorporado ao expediente, unha vez aplicados os criterios de valoración previsto no
prego de cláusulas obtívose o seguinte resultado:

MAN DE OBRA
EMPREGADA NA
REALIZACIÓN DO
CONTRATO
( 20 puntos)

Número de
traballadores
estables
empregados

TRANSPORTES
Y MAQUINARIA

MARTINEZ
MONTES E
HIJOS S.L.

CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO
S.L.

4 trabajadores

1 trabajador

7 trabajadores

8 puntos

2 puntos

8 puntos

0

0

7 días

22 días

3,5 puntos

10 puntos

850, 60 € ≈
0,54%

1,02 %

(8 puntos)
Número de
traballadores de
nova contratación
empregados na
obra (12 puntos)

3 trabajadores
9 puntos

REDUCCION DO
PRAZO DE
EXECUCION DA
OBRA

0

(10 puntos)
PROGRAMA
INTERNO DE
CONTROL DE
CALIDADE

1%
10 puntos

5,40 puntos

10 puntos

(10 puntos)
NUMERO DE
TRABALLADORES
MINUSVALIDOS NA
EMPRESA

0

0

0

TOTAL PUNTOS

27,00

10,90

28,00

Considerando o disposto nos artigo 135, 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de Contratos do Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo,
segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
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Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE
CACHEIRAS-NOENLLES-RIO
SANTA
LUCÍA”
á
empresa
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L., con CIF B-15293145 con estrita
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe
de 200.931,44 €, IVE engadido (173.216,76 € máis 27.714,68 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do
adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de 20 días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de 7, sendo 7 as
integradas na empresa e 0 as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 8.660,84 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co
prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no
prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da
adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este
prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o
artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Nomear como director da obra e coordinadora de seguridade e saúde ao
Enxeñeiro Industrial, redactor do proxecto, D. Manuel Novo Bujàn.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a
definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 27 de febreiro de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA” á empresa
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L., con CIF B-15293145 con estrita
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por
importe de 200.931,44 €, IVE engadido (173.216,76 € máis 27.714,68 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do
adxudicatario:
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- O prazo de execución do contrato será de 20 días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de 7, sendo 7
as integradas na empresa e 0 as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 8.660,84 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de
conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que
constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día
seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do
Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Nomear como director da obra e coordinadora de seguridade e saúde ao
Enxeñeiro Industrial, redactor do proxecto, D. Manuel Novo Bujàn.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran dez
días hábiles contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.

3.4. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE OS VERXELES Y OZA (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
27/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento negociado
sen publicidade, das obras de “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS VERXELES
Y OZA”, por importe de 157.017,22 €, IVE engadido, aprobado pola Xunta de Goberno
Local na sesión ordinaria de 02/02/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, se solicitou oferta ás seguintes
empresas:
1.- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
2.- MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L .
3.- TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P, S.L.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de
27/02/09, presentouse oferta polas tres empresas citadas.
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Considerando que a documentación presentada polas empresas citadas axústase ao
establecido no prego de cláusulas administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que, tal e como se desprende do informe técnico de data 27/02/2009,
incorporado ao expediente, unha vez aplicados os criterios de valoración previsto no
prego de cláusulas obtívose o seguinte resultado:

MAN DE OBRA
EMPREGADA NA
REALIZACIÓN DO
CONTRATO
( 20 puntos)

Número de
traballadores
estables
empregados

TRANSPORTES
Y MAQUINARIA

MARTINEZ
MONTES E
HIJOS S.L.

CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO
S.L.

4 trabajadores

4 trabajador

6 trabajadores

8 puntos

8 puntos

8 puntos

3 trabajadores

3 trabajadores

9 puntos

9 puntos

(8 puntos)
Número de
traballadores de
nova contratación
empregados na
obra (12 puntos)

0

REDUCCION DO
PRAZO DE
EXECUCION DA
OBRA

14 días

24 días

7 puntos

10 puntos

1260, 28 € ≈
0,63 %

1417,52 €≈ 0,71 %

0

(10 puntos)
PROGRAMA
INTERNO DE
CONTROL DE
CALIDADE

1%
10 puntos

6,30 puntos

7,10 puntos

(10 puntos)
NUMERO DE
TRABALLADORES
MINUSVALIDOS NA
EMPRESA

0

0

0

TOTAL PUNTOS

27,00

30,30

25,10

Considerando o disposto nos artigo 135, 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de Contratos do Sector Público (en adiante LCSP).
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Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo,
segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE OS VERXELES Y OZA” á empresa MARTÍNEZ MONTES E HIJOS S.L.,
con CIF B-15025372 con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e a súa oferta, por importe de 157.017,22 €, IVE engadido (135.359,67 €
máis 21.657,55 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do
adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de catro semanas.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de 7, sendo 4 as
integradas na empresa e 3 as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 6.767,98 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co
prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no
prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da
adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este
prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o
artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Nomear como director da obra e coordinadora de seguridade e saúde ao
Enxeñeiro Industrial, redactor do proxecto, D. Manuel Novo Bujàn.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a
definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 27 de febreiro de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE OS VERXELES Y OZA” á empresa MARTÍNEZ MONTES E HIJOS
S.L., con CIF B-15025372 con estrita suxeición ao prego de cláusulas
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administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 157.017,22 €, IVE
engadido (135.359,67 € máis 21.657,55 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do
adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de catro semanas.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de 7, sendo 4
as integradas na empresa e 3 as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 6.767,98 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de
conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que
constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día
seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do
Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Nomear como director da obra e coordinadora de seguridade e saúde ao
Enxeñeiro Industrial, redactor do proxecto, D. Manuel Novo Bujàn.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran dez
días hábiles contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.

4º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto, non se presentou ningunha.

5º) ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto, non se presentou ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta minutos, de
orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu,
secretaria xeral, dou fe.
O alcalde,

A secretaria xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
-11 DE MARZO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:15 horas do día 11 de marzo de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido se relacionan, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión extraordinaria
correspondente ao día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
Non asiste, previa excusa; D. Ángel Manuel Rey Martínez
Arquitecto municipal: D. Ignacio Soto González
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATA 02.02.2009 E
16.02.2009.
2º) CONTRATACIÓN.
2.1.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE “ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS” (FEIL).
2.2.- APROBACIÓN DE PROXECTO E EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA
OBRA DE “REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE CASTIÑEIRO DE LA
URBANIZACIÓN “OS TILOS”” (FEIL).
1

2.3.- APROBACIÓN DE PROXECTO E EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA
OBRA

DE

“AFIRMADO

Y

ACONDICIONAMIENTO

DE

LA

CARRETERA

BALCAIDE-QUINTÁNS” (FEIL).
2.4.- APROBACIÓN DE PROXECTO E EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA
OBRA DE “CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL” (FEIL).
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATA 02.02.2009 E
16.02.09.
Acta da sesión ordinaria do día 02 de febreiro de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 02/02/09.
Interveño eu, Secretaria, para sinalar que foi detectado un erro na acta de 02 de febreiro, no
punto 1º da orde do día relativo á licenzas urbanísticas. Así no punto 1.1. relativo á licenza para
acondicionamento de local destinado a clínica dental en Casalonga-Osebe, parroquia de Calo a
nome de D. Arturo Pereira Piedra, detectouse un erro na liquidación aprobada.
Na citada licenza recóllese o seguinte:
“Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalación e obras (provisional): 634,28 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 694,28 euros”
Cando a liquidación correcta sería:
“Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalación e obras (provisional): 87,72 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 147,72 euros”
Non habendo máis observacións ao respecto, e sometida a votación, a Xunta de Goberno Local,
por unanimidade dos presentes, acorda aprobar a acta citada coa corrección sinalada.
Acta da sesión ordinaria do día 16 de febreiro de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 16/02/09.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.
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2º) CONTRATACIÓN.
2.1.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE “ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
10/03/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, das
obras de “ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS”, por
importe de 204.679,34 €, IVE engadido, aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria de
16/02/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, se solicitou oferta ás seguintes empresas:
1.- MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
2.- EXCAVACIONES MIDÓN S.L.
3.- EXCAVACIONES OVIDIO S.L.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 09/03/09,
presentouse oferta polas tres empresas citadas.
Considerando que a documentación presentada polas empresas EXCAVACIONES OVIDIO S.L. e
EXCAVACIONES MIDÓN S.L., axústase ao establecido no prego de cláusulas administrativas
particulares, debéndose acordar a exclusión de MARTÍNEZ MONTES E HIJOS S.L., por non axustarse a
oferta presentada ao previsto no prego de cláusulas administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que, tal e como se desprende do informe técnico de data 09/03/2009, incorporado ao
expediente, unha vez aplicados os criterios de valoración previsto no prego de cláusulas obtívose, en
relación as dúas empresas admitidas, o seguinte resultado:
EXCAVACIONES
OVIDIO S.L.
Número de traballadores estables
empregados
MAN DE OBRA EMPREGADA NA
REALIZACIÓN DO CONTRATO
( 20 puntos)

4 trabajadores
Non se valora
8 puntos

(8 puntos)
Número de traballadores de nova
contratación empregados na obra (12
puntos)

REDUCCION DO PRAZO DE
EXECUCION DA OBRA

EXCAVACIONES
MIDÓN S.L.

2 trabajadores
Non se valora
6 puntos
40 días
0 puntos
10 puntos

(10 puntos)
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PROGRAMA INTERNO DE
CONTROL DE CALIDADE

1,00 %

2,00 %

10 puntos

10 puntos

NUMERO DE TRABALLADORES
MINUSVALIDOS NA EMPRESA

0

0

TOTAL PUNTOS

10

34,00

(10 puntos)

Considerando o disposto nos artigo 135, 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Rexeitar a proposición presentada pola empresa MARTÍNEZ MONTES E HIJOS S.L. por
non axustarse a oferta presentada ao previsto no prego de cláusulas administrativas particulares (cl. 11
e anexo II).
Segundo.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE
AGUA POTABLE EN MALLOS” á empresa EXCAVACIONES MIDÓN S.L., con CIF B-15494383
con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de
204.679,34 (176.447,71 € máis 28.231,63 € de IVE).
Terceiro.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de dous meses e 20 días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de seis (6), sendo catro (4) as
integradas na empresa (1 palista oficial 1ª, 1 palista oficial 2ª e 2 conductores oficiais 1ª) e dúas (2) as
de nova contratación (2 oficiais 2ª).
Cuarto.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 8.822,39 €, correspondente ao 5% do
importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas administrativas
particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día
seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo.
Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o
artigo 135.4 da LCSP.
Quinto.- Nomear como director da obra ao Enxeñeiro de camiños, redactor do proxecto, D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez e como Coordinador de Seguridade e Saúde á empresa Prevención Riesgos
Laborales del Noroeste S.L.U. (PRENOR).
Sexto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da súa
publicación no citado perfil.
En Teo, a 10 de marzo de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Rexeitar a proposición presentada pola empresa MARTÍNEZ MONTES E HIJOS
S.L. por non axustarse a oferta presentada ao previsto no prego de cláusulas administrativas
particulares (cl. 11 e anexo II).
Segundo.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE AGUA POTABLE EN MALLOS” á empresa EXCAVACIONES MIDÓN S.L., con CIF
B-15494383 con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa
oferta, por importe de 204.679,34 (176.447,71 € máis 28.231,63 € de IVE).
Terceiro.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de dous meses e 20 días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de seis (6), sendo catro (4) as
integradas na empresa (1 palista oficial 1ª, 1 palista oficial 2ª e 2 conductores oficiais 1ª) e dúas
(2) as de nova contratación (2 oficiais 2ª).
Cuarto.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 8.822,39 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Quinto.- Nomear como director da obra ao Enxeñeiro de camiños, redactor do proxecto, D.
Gilberto Rodríguez Rodríguez e como Coordinador de Seguridade e Saúde á empresa
Prevención Riesgos Laborales del Noroeste S.L.U. (PRENOR).
Sexto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da súa
publicación no citado perfil.

2.2.- APROBACIÓN DE PROXECTO E EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA
OBRA DE “REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE CASTIÑEIRO DE LA
URBANIZACIÓN “OS TILOS”” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
10/03/2009, que se recolle a continuación:
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 06/03/2009, para
adxudicar as obras de “REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE CASTIÑEIRO DE LA
URBANIZACIÓN “OS TILOS””, financiado con cargo ao FEIL, segundo se desprende da Resolución
de 13/02/2009 da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado pola arquitecta D.ª My Astrid Svefors Per-Jönson.
- Acta de replanteo de 10/03/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 10/03/2009
- Informe de Secretaría de 10/03/2009
- Certificado de existencia de crédito de 26/02/2009
- Informe de Intervención de 10/03/2009
Visto o “PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA RÚA CASTIÑEIRO. LOS TILOS-TEO-A
CORUÑA”, redactado pola arquitecta D.ª My Astrid Svefors Per-Jönson, cuxo orzamento ascende a
CATROCENTOS SETENTA MIL EUROS (470.000,00 €), IVE engadido.
Considerando o disposto nos artigos 93 e 143 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector
Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007
(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o “PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA RÚA CASTIÑEIRO. LOS
TILOS-TEO-A CORUÑA”, redactado pola arquitecta D.ª My Astrid Svefors Per-Jönson.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “REFORMA INTEGRAL DE LA
CALLE CASTIÑEIRO DE LA URBANIZACIÓN “OS TILOS””.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de 10/03/2009,
que rexerán a contratación.
Cuarto.- Aprobar o gasto correspondente por importe de CATROCENTOS SETENTA EUROS
(470.000,00 €), IVE engadido ( 405.172,41 máis 64.827,59 de IVE), con cargo á partida orzamentaria
511.61105 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adxudicación, convocando procedemento aberto con
varios criterios de adxudicación, que se rexerá polo prego de cláusulas administrativas e os seus anexos,
que se aproba formando parte integrante do contrato.
En Teo, a 10 de marzo de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o “PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA RÚA CASTIÑEIRO.
LOS TILOS-TEO-A CORUÑA”, redactado pola arquitecta D.ª My Astrid Svefors Per-Jönson.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “REFORMA INTEGRAL DE LA
CALLE CASTIÑEIRO DE LA URBANIZACIÓN “OS TILOS””.
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Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
10/03/2009, que rexerán a contratación.
Cuarto.- Aprobar o gasto correspondente por importe de CATROCENTOS SETENTA EUROS
(470.000,00 €), IVE engadido ( 405.172,41 máis 64.827,59 de IVE), con cargo á partida
orzamentaria 511.61105 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adxudicación, convocando procedemento aberto
con varios criterios de adxudicación, que se rexerá polo prego de cláusulas administrativas e os seus
anexos, que se aproba formando parte integrante do contrato.

2.3.- APROBACIÓN DE PROXECTO E EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA
OBRA

DE

“AFIRMADO

Y

ACONDICIONAMIENTO

DE

LA

CARRETERA

BALCAIDE-QUINTÁNS” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
10/03/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 06/03/2009, para
adxudicar as obras de “AFIRMADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BALCAIDEQUINTÁNS”, financiado con cargo ao FEIL, segundo se desprende da Resolución de 13/02/2009 da
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polos arquitectos D. Manuel Carbajo Capeáns e D. Celso Barrios Ceide.
- Acta de replanteo de 10/03/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 10/03/2009
- Informe de Secretaría de 10/03/2009
- Certificado de existencia de crédito de 26/02/2009
- Informe de Intervención de 10/03/2009
Visto o “PROXECTO AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA BALCAIDEQUINTÁNS”, redactado polo Enxeñeiro de C.C. e P. D. Eduardo Rodrigo Matute, de Camina
Ingenieria S.L, cuxo orzamento ascende a DOUSCENTOS OITENTA E OITO MIL OITOCENTOS
DEZASETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (288.817,70 €), IVE engadido.
Considerando o disposto nos artigos 93 e 143 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector
Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007
(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o “PROXECTO AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA
BALCAIDE-QUINTÁNS”, redactado polo Enxeñeiro de C.C. e P. D. Eduardo Rodrigo Matute, de
Camina Ingenieria S.L..
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “AFIRMADO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BALCAIDE-QUINTÁNS”.
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Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de 10/03/2009,
que rexerán a contratación.
Cuarto.- Aprobar o gasto correspondente por importe de DOUSCENTOS OITENTA E OITO MIL
OITOCENTOS DEZASETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (288.817,70 €), IVE
engadido (248.980,78 € máis 39.836,92 de IVE), con cargo á partida orzamentaria 511.61105 do estado
de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adxudicación, convocando procedemento aberto con
varios criterios de adxudicación, que se rexerá polo prego de cláusulas administrativas e os seus anexos,
que se aproba formando parte integrante do contrato.
En Teo, a 10 de marzo de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes,
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o “PROXECTO AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA
ESTRADA BALCAIDE-QUINTÁNS”, redactado polo Enxeñeiro de C.C. e P. D. Eduardo
Rodrigo Matute, de Camina Ingenieria S.L..
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “AFIRMADO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BALCAIDE-QUINTÁNS”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
10/03/2009, que rexerán a contratación.
Cuarto.- Aprobar o gasto correspondente por importe de DOUSCENTOS OITENTA E OITO
MIL OITOCENTOS DEZASETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO
(288.817,70 €), IVE engadido (248.980,78 € máis 39.836,92 de IVE), con cargo á partida
orzamentaria 511.61105 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adxudicación, convocando procedemento
aberto con varios criterios de adxudicación, que se rexerá polo prego de cláusulas
administrativas e os seus anexos, que se aproba formando parte integrante do contrato.

2.4.- APROBACIÓN DE PROXECTO E EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA
OBRA DE “CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
10/03/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 06/03/2009, para
adxudicar as obras de “CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”, financiado con cargo
ao FEIL, segundo se desprende da Resolución de 13/02/2009 da Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polos arquitectos D. Manuel Carbajo Capeáns e D. Celso Barrios Ceide.
- Acta de replanteo incorporado ao proxecto.
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- Prego de cláusulas administrativas particulares de 10/03/2009
- Informe de Secretaría de 10/03/2009
- Certificado de existencia de crédito de 26/02/2009
- Informe de Intervención de 10/03/2009
Visto o “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE TEO”,
redactado polos arquitectos D. Manuel Carbajo Capeáns e D. Celso Barrios Ceide, cuxo orzamento
ascende a CINCOCENTOS OITENTA MIL EUROS (580.000,00 €), IVE engadido.
Considerando o disposto nos artigos 93 e 143 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector
Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007
(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL
DE TEO” redactado polos arquitectos D. Manuel Carbajo Capeáns e D. Celso Barrios Ceide.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “CONSTRUCCIÓN DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de 10/03/2009,
que rexerán a contratación.
Cuarto.- Aprobar o gasto correspondente por importe de CINCOCENTOS OITENTA MIL EUROS
(580.000,00 €), IVE engadido (500.000,00 € máis 80.000,00 de IVE), con cargo á partida orzamentaria
443.62200 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adxudicación, convocando procedemento aberto con
varios criterios de adxudicación, que se rexerá polo prego de cláusulas administrativas e os seus anexos,
que se aproba formando parte integrante do contrato.
En Teo, a 10 de marzo de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CEMENTERIO
MUNICIPAL DE TEO” redactado polos arquitectos D. Manuel Carbajo Capeáns e D. Celso
Barrios Ceide.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “CONSTRUCCIÓN DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
10/03/2009, que rexerán a contratación.
Cuarto.- Aprobar o gasto correspondente por importe de CINCOCENTOS OITENTA MIL
EUROS (580.000,00 €), IVE engadido (500.000,00 € máis 80.000,00 de IVE), con cargo á
partida orzamentaria 443.62200 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
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Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adxudicación, convocando procedemento
aberto con varios criterios de adxudicación, que se rexerá polo prego de cláusulas
administrativas e os seus anexos, que se aproba formando parte integrante do contrato.
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e vinte e cinco minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, secretaria xeral,
dou fe.
O alcalde,

A secretaria xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 16 DE MARZO DE 2009.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14:00 horas do día 16 de marzo de 2009,
reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
Dª Carmen Diéguez González
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asiste, previa excusa: Dª. Carme Hermida Gulías.
Arquitecto Municipal: D. Ignacio Soto González
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATA
02.03.2009 E 11.03.2009.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS
3º) LICENZAS DE APERTURA
4º) CONTRATACIÓN: DEVOLUCIÓN DE AVAIS
5º)

XUSTIFICACIÓNS

DE

SUBVENCIÓNS

CONCEDIDAS

NA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A PADROADOS DE CEMITERIOS.
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6º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
7º) ROGOS E PREGUNTAS.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da
Xunta de Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos
incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATA
02.03.2009 E 11.03.2009.
Acta da sesión ordinaria do día 2 de marzo de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 02/03/2009
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade
dos presentes
Acta da sesión extraordinaria do día 11 de marzo de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 11/03/2009
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade
dos presentes
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía,
segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de
14/07/2007, conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a
salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
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2.1. A D. DAVID CAJARAVILLE CHACÓN, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada na finca nº 691-2 “Filgueira”, parroquia de Reis, segundo proxecto
redactado polos arquitectos Guadalupe Patiño Abuín e M. González González,
quedando anulada a licenza nº 378/05, concedida pola Xunta de Goberno Local en
sesión de data 28.11.2005 a Manuel Cajaraville Campos.
Expediente núm: 64.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 9.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de
primeira ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra na que se manifestará
explícitamente o cumprimento das especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20
de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
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-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: GUADALUPE PATIÑO ABUÍN e M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
-Arquitecto técnico director: ANTONIO M. FILGUEIRA FERREIRO.
-Edificabilidade: 0,23 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1+BC, 6,34 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 19,53% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: 22,72 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 46,65%. Altura do cumio: 1,77 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 143.050,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 977,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 228,60 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.325,60 euros.

2.2. A Dª. ISAURA CACHELA CAJARAVILLE, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada na finca nº 691-1 “Filgueira”, parroquia de Reis, segundo proxecto
redactado polos arquitectos Guadalupe Patiño Abuín e M. González González,
quedando anulada a licenza nº 377/05, concedida pola Xunta de Goberno Local en
sesión de data 28.11.2005 a Manuel Cajaraville Campos.
Expediente núm: 65.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 10.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
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-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de
primeira ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra na que se manifestará
explícitamente o cumprimento das especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20
de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: GUADALUPE PATIÑO ABUÍN e M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
-Arquitecto técnico director: ANTONIO M. FILGUEIRA FERREIRO.
-Edificabilidade: 0,23 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1+BC, 6,97 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20% (p. Neta). Recuamento á aliñación:
21,58 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta:
36,40%. Altura do cumio: 2,18 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 178.800,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.692,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 391,43 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.203,43 euros.
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2.3. A D. CARLOS PINTOS GÓMEZ, licenza para instalación de pérgola desmontable
sobre piscina existente en As Galanas “Agrela”, parroquia de Calo.
Expediente núm: 66.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanistica e protección
do medio rural de galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da dita Lei.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 136,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 196,33 euros.

2.4. A D. JOSÉ MARCIAL SANTISO MOSQUERA, licenza para construción dun galpón
de 25 m2 destinado a usos agrícolas, na finca nº 223 de Trasellas, parroquia de Luou.
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Expediente núm: 67
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Superficie máxima 25 m2.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Augas de Galicia e do artigo 42
da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
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2.5. A D. SANTIAGO SALTEIRO GONZÁLEZ, licenza para construción de un cerre de
66 ml. polo fronte da finca e un galpón destinado a usos agrícolas de 25 m2 en Solláns,
finca nº 2471, parroquia de Calo.
Expediente núm: 68.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Cerre:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca 1,50 m e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
Galpón:
-Retranquearase un mínimo de 5 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista
pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura total 3.50 m.
-Superficie máxima 25 m2.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
8

-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 111,95 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 171,95 €.

2.6. A D. JOSÉ FUENTES PÉREZ, licenza para construción de un cerre de 9 ml. en
Cachóns, finca nº 110, parroquia de Oza.
Expediente núm: 69.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 5,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 65,60 €.

2.7. A Dª. VICTORIA LEBORÁN DURO, licenza para construción de un cerre de 88 ml.
con bloques, postes e arame en Lamas, finca nº 1236, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 70.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública de titularidade
municipal.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topograficas do terreo nin afectarán ao
sistema de regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 54,75 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 114,75 €.

2.8. A D. JOSÉ RAMÓN MOURE BUJÁN, licenza para construción de un cerre de 35 ml.
entre lindeiros, na finca nº 2352 de As Laxes, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 71.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Augas de Galicia.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topograficas do terreo nin afectarán ao
sistema de regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 21,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 81,78 €.
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2.9. A D. JESÚS SEIJO RIVEIRO, en representación de Dª. MARÍA MARTÍNEZ
CARBALLAL, licenza para construción de un cerre, entre lindeiros, de 230 ml. sobre a

parcela nº 2460 e 2458 de Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 72.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topograficas do terreo nin afectarán ao
sistema de regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 143,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 203,11 €.
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2.10. A D. JOSÉ OLVEIRA IGLESIAS, licenza para construción de un cerre perimetral de
130 ml. en San Domingo, parcela nº 2344 e 739, parroquia de Calo.
Expediente núm: 73.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a
súa base na mesma cota que a pista.
-Os frontes do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 80,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 140,89 €.

2.11. A D. RAMÓN CARRO RODRÍGUEZ, licenza para construción de un cerre de 20
ml. na finca que sinala no plano, en A Silva, parroquia de Lampai.
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Expediente núm: 74.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a base do
cerre na mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-No acceso instalarase unha tubería de 40 centímetros de diámetro mínimo a unha
distancia mínima de 4,50 metros dende o eixe da pista.
-Os frontes do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,44 €.
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2.12. A D. MARCO LÓPEZ BERBIA, licenza para construción de un cerre de 170 ml. con
bloques, postes e arame e unha rampa de acceso de 5 metros, na finca nº 112 de Agoso,
parroquia de Oza.
Expediente núm: 75.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre e a rampa de acceso situaranse á distancia e coas condicións que indique a
Excma. Deputación con respecto a estrada provincial.
-Tramitará a autorización previa da Deputación.
-A base do cerre e a rampa de acceso situarase na mesma cota que o pavimento actual
da estrada.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da
Lei 9/2002, para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topográficas do terreo nin afectarán o
sistema de regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 107,04 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 167,04 €.

2.13. A Dª. Mª DOLORES LEA SANTISO, licenza para construción de un cerre, polo
fronte da finca, de 26,50 ml. e rampa de acceso de 4 a 5 metros, en Pedrouso, finca nº
1080, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 76.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública que figura no plano
de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Instalarase unha tubería de 40 centímetros de diámetro mínimo na rampa de acceso
pegados a base do cerre que se pretente executar. O pavimento sobre a rampa situarase
na mesma cota que a pista existente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 17,75 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 77,75 €.

2.14. A D. RAMÓN LÓPEZ RIVEIRO, licenza para instalación de portal no acceso a
finca e cerre entre lindeiros de 2x2 metros, na vivenda nº 4 de Folgueiras, zona urbana,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 77.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O portal retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que a pista.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 100,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 160,00 €.

2.15. A D. JOSÉ MANUEL OTERO DOMÍNGUEZ, licenza para retellado da vivenda de
100 m2 en Fixó, finca nº 447, parroquia de Calo.
Expediente núm: 78.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Dará trámite para a normativa sectorial vixente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
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antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE EMPRAZAMENTO.
2.16.- Visto o escrito presentado por D. MANUEL SIXTO BARREIRO, de data
29.10.2008, con rexistro de entrada número 10579, do 5.11.2008, no que solicita a
modificación do emprazamento da vivenda, segundo licenza urbanística que lle fora
concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 20.10.2008, expediente
286/08, para construcción dunha vivenda unifamiliar illada, en Ameneiro, parroquia de
Calo, acompañando novo plano de situación asinado polo arquitecto Antonio Sabucedo
Costa e visado polo colexio correspondente o 22.10.2008 e visto o informe favorable do
arquitecto municipal de data 9.03.2009, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o solicitado, debendo suxeitarse a construción ás mesmas condicións
baixo as que foi concedida a primitiva licenza.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE TITULARIDADE .
2.17.- Dada conta do escrito asinado por Dª. ISAURA CACHEDA CAJARAVILLE, de
data 3.03.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 1485, no que se solicita o
cambio de titularidade da licenza urbanística nº 377/05, concedida pola Xunta de
Goberno Local en sesión de data 28.11.2005 a D. Manuel Cajaraville Campos, para
construción dunha vivenda unifamiliar na parcela 691-1, parroquia de Reis, pasando ao
seu nome; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
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1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, pasando a nome de Dª.
ISAURA CACHEDA CAJARAVILLE (expte. CT-2/09), debendo suxeitarse ás mesmas

condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro

3º) LICENZAS DE APERTURA
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
3.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. INMACULADA CARRO
CAJARAVILLE, con CIF/NIF: 44.841.922-H (expte. 15/07), para licenza de apertura

dun local destinado a tenda de alimentación, en Bustelo, parroquia de Luou, e dada
conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de
Sanidade do 24.11.2008 e da acta de comprobación de data 19.02.2009 redactada polo
arquitecto municipal e o arquitecto técnico municipal en función de inspección
urbanística e asinada pola representante da empresa Dª. Inmaculada Carro Cajaravialle
para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. INMACULADA CARRO CAJARAVILLE, a licenza definitiva para
apertura dun local destinado a TENDA DE ALIMENTACIÓN.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
647.1) por importe de: 55,99 euros.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

4º) CONTRATACIÓN: DEVOLUCIÓN DE AVAIS
4.1.- Dase conta da solicitude presentada por D. Jesús Castro Puente, en representación
da empresa “ Transportes y Maquinaria C.P., S.L.”, de data 22.12.2008, na que pide a
devolución do aval bancario de Sabadell Atlántico, por importe de 1573,09 euros,
como garantía das obras de “Abastecemento en Cepeda (Oza) e saneamento en Cepeda
e Lampai (Lampai)”
Visto o informe do director da obra, de data 04.03.2009 e a fiscalización favorable de
Intervención, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, acorda:
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Primeiro.- Proceder á cancelación do aval bancario depositado por “Transportes y
Maquinaria C.P., S.L “, por importe de 1573,09 euros, como garantía das obras de
“Abastecemento en Cepeda (Oza) e saneamento en Cepeda e Lampai (Lampai)”
Segundo.- Devolver o expediente ó departamento de Intervención para a xestión do
mesmo.
4.2. - Dase conta da solicitude presentada por D. Jesús Castro Puente, en representación
da empresa “ Transportes y Maquinaria C.P., S.L.”, de data 22.12.2008, na que pide a
devolución do aval bancario de Sabadell Atlántico, por importe de 1555,67 euros,
como garantía das obras de “Saneamento de escola unitaria a campo de fútbol
(Cacheiras)”.
Visto o informe do director da obra, de data 04.03.2009 e a fiscalización favorable de
Intervención, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, acorda:
Primeiro.- Proceder á cancelación do aval bancario depositado por “Transportes y
Maquinaria C.P., S.L “, por importe de 1555,67 euros, como garantía das obras de
“Saneamento de escola unitaria a campo de fútbol (Cacheiras)”.
Segundo.- Devolver o expediente ó departamento de Intervención para a xestión do
mesmo.

5º)

XUSTIFICACIÓNS

DE

SUBVENCIÓNS

CONCEDIDAS

NA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A PADROADOS DE CEMITERIOS.
Considerando que a Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria urxente de
07/10/2008, acordou conceder as subvencións a Padroados de cemiterios e outras
entidades sen fin de lucro promotoras de cemiterios veciñais do Concello.
Considerando que durante o prazo habilitado ao efecto, presentaron as correspondentes
xustificacións de subvencións as seguintes entidades:
Parroquia de Santa María de Baamonde
AA.VV. O Castro – Recesende
Agrup. Veciñal Santa María de Lampai
Padreado cemiterio de Cacheiras
Agrup. propietarios Cemiterio de Oza
Agrup. veciñal Camposanto de Luou
Visto o informe de reparo nº 2/09 da Intervención municipal e a Resolución da Alcaldía
de 13/03/2009 (162/09) solventando dito reparo.
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En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes,
acorda:
Primeiro.- Aprobar as contas xustificativas dos padroados de cemiterios e outras
entidades sen fin de lucro presentadas polas entidades que se relacionan a continuación:
Beneficiario

Subvención a aboar

AA.VV. O Castro – Recesende
Agrup. Veciñal Santa María de Lampai
Padreado cemiterio de Cacheiras
Agrup. propietarios Cemiterio de Oza
Agrup. veciñal Camposanto de Luou

2.980,00 €
1.522,00 €
2.785,00 €
2.910,00 €
3.308,00 €

Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos
procedentes, e dar traslado ó departamento de Intervención para o seu coñecemento e
efectos oportunos

6º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto, non se presentou ningunha.

7º) ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto, non se presentou ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta e cinco
minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta,
do que eu, secretaria xeral, dou fe.
O alcalde,

A secretaria xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 25 DE MARZO DE 2009 No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 19:00 horas do día 25 de marzo de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido se relacionan, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión extraordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.

ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria:
D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE “REPARACIÓN Y REPOSICIÓN
DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO”” (FEIL).
2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DE “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE
OS VERXELES Y OZA” (FIEL).
3.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DE “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE
CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA” (FEIL).
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Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1º.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE “REPARACIÓN Y REPOSICIÓN
DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
24/03/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento negociado sen
publicidade, das obras de “REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA
URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO””, por importe de 175.277,13 €, IVE engadido,
aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria de 02/03/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, se solicitou oferta ás seguintes empresas:
1.- CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L.
2.- URBI LUCSA, S.L
3.- HERMANOS VIGO OTERO, S.L.
4.- DICONSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 20/03/09,
presentouse oferta polas catro empresas citadas.
Considerando que a documentación presentada pola empresa URBI LUCSA S.L., non se axusta ao
establecido no prego de cláusulas administrativas particulares, ao non presentarse a documentación
relativa á empresa Excavaciones Vilariño Deza, S.L. (cls. 8 e 11G)) e ser insuficiente a acreditación
da solvencia técnica de Urbi Lucsa S.L. (cl. 11E)).
Considerando que a documentación presentada polas outras tres empresas se axusta ao establecido
no prego de cláusulas administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que, tal e como se desprende do informe técnico de data 24/03/2009, incorporado ao
expediente, unha vez aplicados os criterios de valoración previsto no prego de cláusulas obtívose o
seguinte resultado:
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Número de traballadores estables
empregados
MAN DE OBRA EMPREGADA
NA
REALIZACIÓN
DO
CONTRATO

(8 puntos)
Número de traballadores de nova
contratación empregados na obra (12
puntos)

( 20 puntos)

REDUCCION DO PRAZO DE
EXECUCION DA OBRA
(10 puntos)

PROGRAMA
INTERNO
CONTROL DE CALIDADE

DE

(10 puntos)

NUMERO DE TRABALLADORES
MINUSVALIDOS NA EMPRESA

TOTAL PUNTOS

CONSTRUCCIONES
OÑIAL S.L.

DICONSA, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN S.A

.HERMANOS VIGO
OTERO S.L.

4 trabajadores

4 trabajadores

4 trabajadores

8 puntos

8 puntos

8 puntos

2 trabajadores

4 trabajadores

4 trabajadores

6 puntos

12 puntos

12 puntos

15 días

40 días

40 días

3,75 puntos

10 puntos

10 puntos

2,75%

2,00 %

1,00 %

10 puntos

7,27 puntos

3,63 puntos

0

1

0

27,75

37,27

33,63

Considerando o disposto nos artigos 135, 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:

Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS
EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO”” á empresa DICONSA, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN S.A., con CIF A-15246184 con estrita suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 175.277,13 €, IVE engadido (151.100,97
€ máis 24.176,16 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de 80 días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de oito (8), sendo catro (4) as
integradas na empresa e catro (4) as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 7.555,05 €, correspondente ao 5%
do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas administrativas
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particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles contados a partir do
día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de
Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se
refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da súa
publicación no citado perfil.
En Teo, a 24 de marzo de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE
ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO”” á empresa DICONSA,
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A., con CIF A-15246184 con estrita suxeición ao prego de
cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 175.277,13 €, IVE engadido
(151.100,97 € máis 24.176,16 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de 80 días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de oito (8), sendo catro (4)
as integradas na empresa e catro (4) as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 7.555,05 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no citado perfil.
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2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DE “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE
OS VERXELES Y OZA” (FIEL).

Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
24/03/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da Xunta
de Goberno Local de data 02 de marzo de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS VERXELES Y OZA” á empresa MARTÍNEZ
MONTES E HIJOS S.L., con CIF B-15025372 con estrita suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 157.017,22 €, IVE engadido
(135.359,67 € máis 21.657,55 € de IVE), fixando como prazo de execución máximo do contrato
catro semanas e como número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicataria sete (7),
das cales catro (4) serán das integradas na empresa e tres (3) de nova contratación e nomeando
a D. Manuel Novo Buján como director de obra e coordinador de seguridade e saúde.
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 09/03/2009, tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó
da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á
empresa adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE OS VERXELES Y OZA”, á empresa MARTÍNEZ MONTES E HIJOS S.L.,
con CIF B-15025372, con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e
a súa oferta, por importe de 157.017,22 €, IVE engadido (135.359,67 € máis 21.657,55 € de
IVE), nas condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de adxudicación
provisional, de data 02 de marzo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
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Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 24 de marzo de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE OS VERXELES Y OZA”, á empresa MARTÍNEZ MONTES E HIJOS S.L.,
con CIF B-15025372, con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a
súa oferta, por importe de 157.017,22 €, IVE engadido (135.359,67 € máis 21.657,55 € de IVE),
nas condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional, de
data 02 de marzo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

3.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DE “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE
CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
24/03/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da Xunta de
Goberno Local de data 02 de marzo de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA” á
empresa CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L., con CIF B-15293145 con estrita
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de
200.931,44 €, IVE engadido (173.216,76 € máis 27.714,68 € de IVE), fixando como prazo de
execución máximo do contrato 20 días naturais e como número total de persoas a ocupar pola
empresa adxudicataria sete (7), das cales sete (7) serán das integradas na empresa e 0 de nova
contratación e nomeando a D. Manuel Novo Buján como director de obra e coordinador de
seguridade e saúde.
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Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 09/03/2009, tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da
publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á empresa
adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”, á empresa CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO S.L., con CIF B-15293145 con estrita suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 200.931,44 €, IVE engadido (173.216,76
€ máis 27.714,68 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de
adxudicación provisional de data 02 de marzo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu coñecemento
e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da Provincia
de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 24 de marzo de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”, á empresa
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L., con CIF B-15293145 con estrita suxeición
ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 200.931,44 €,
IVE engadido (173.216,76 € máis 27.714,68 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da
Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 02 de marzo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
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Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

4.- PRORROGA CONTRATO ASISTENCIA XURÍDICA.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
24/03/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o contrato de asistencia xurídica subscrito, con data de 28 de marzo de 2008, entre o Concello
de Teo e a UTE integrada por D. Pedro Trepat Silva e D. Xoaquín E. Monteagudo Romero.
Considerando que segundo o previsto no contrato citado, a súa duración será dun ano a contar
dende o día un de abril de dous mil oito, podendo ser prorrogado por outro ano se así o acordan as
partes antes da súa finalización.
Considerando que persisten as necesidades que no seu día motivaron a celebración do contrato de
asistencia xurídica, ao non dispor o Concello dos medios necesarios para asumir estes cometidos.
Considerando o disposto no contrato, no Prego de cláusulas administrativas particulares e no artigo
198 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei
de Contratos das Administracións pública, e sendo competencia da Xunta de Goberno Local,
proponse a este órgano a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Prorrogar o contrato de asistencia xurídica subscrito con data de 28 de marzo de 2008,
entre o Concello de Teo e a UTE integrada por D. Pedro Trepat Silva e D. Xoaquín E. Monteagudo
Romero, dende o 1 de abril de 2009 ata o 31 de marzo de 2010.
Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.
En Teo, a 24 de marzo de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros, acorda:
Primeiro.- Prorrogar o contrato de asistencia xurídica subscrito con data de 28 de marzo de
2008, entre o Concello de Teo e a UTE integrada por D. Pedro Trepat Silva e D. Xoaquín E.
Monteagudo Romero, dende o 1 de abril de 2009 ata o 31 de marzo de 2010.
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Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as dezanove horas e vinte minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe.
O Alcalde

A Secretaria Xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 1 DE ABRIL DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 09:40 horas do día 1 de abril de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión extraordinaria
correspondente ao día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asiste, previa excusa:
D. Rafael Sisto Edreira
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DE “ABASTECIMIENTO
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS” (FEIL).

Y

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar o asunto incluído na orde do
día que figura na convocatoria, que é o seguinte:

1.-

ADXUDICACIÓN

DEFINITIVA

DA

OBRA

DE

“ABASTECIMIENTO

Y

SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
30/03/2009, que se recolle a continuación:
-1-

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da Xunta de
Goberno Local de data 11 de marzo de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS” á empresa
EXCAVACIONES MIDÓN S.L., con CIF B-1544383 con estrita suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 204.679,34 €, IVE engadido (176.447,71
€ máis 28.231,63 € de IVE), fixando como prazo de execución máximo do contrato en 2 meses e 20
días naturais e como número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicataria seis (6), das
cales catro (4) serán das integradas na empresa e dous (2) de nova contratación e nomeando a D.
Gilberto Rodríguez Rodríguez como director de obra e á empresa Prevención Riesgos Laborales del
Noroeste S.L.U. (PRENOR) como coordinadora de seguridade e saúde.
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 13/03/2009, tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da
publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á empresa
adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS” á empresa EXCAVACIONES MIDÓN
S.L., con CIF B-1544383 con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e
a súa oferta, por importe de 204.679,34 €, IVE engadido (176.447,71 € máis 28.231,63 € de IVE),
nas condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data
11 de marzo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu coñecemento
e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da Provincia
de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 30 de marzo de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes e por
delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS” á empresa EXCAVACIONES
MIDÓN S.L., con CIF B-1544383 con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e a súa oferta, por importe de 204.679,34 €, IVE engadido (176.447,71 € máis
28.231,63 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de
adxudicación provisional de data 11 de marzo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as nove horas e cincuenta minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria xeral,
dou fe.
O alcalde

A Secretaria xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 6 DE ABRIL DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:15 horas do día 6 de abril de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asiste, previa excusa:
D. Andrés Fernández Martínez
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1.- LICENZAS URBANÍSTICAS
2.- LICENZAS DE APERTURA
3.- CONTRATACIÓN. APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DA XESTIÓN
DA ESCOLA INFANTIL DE A RAMALLOSA
4. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
5. ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
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1.- LICENZAS URBANÍSTICAS
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

1.1. A D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ COBAS, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada en A Póboa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto Carlos
López Taboada,.
Expediente núm: 79.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 27.10.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal de obra,
con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: CARLOS LÓPEZ TABOADA.
-Arquitecto técnico director: MANUEL RUMBO NOYA.
-Edificabilidade: 0,24 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1+BC, 6,11 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 13,38% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 16,26
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 27%. Altura do
cumio: 1,80 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 260.166,41 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 5.203,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 337,50 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 5.660,83 euros.

1.2. A D. FERNANDO FÉLIX BUELA CALVO, licenza para modificación do proxecto que obtuvo
licenza con expte. nº 314/08, de data 1.12.2008, para construción dunha vivenda unifamiliar en
Reis “Veiga do Outeiro”, finca 617, modificando a distribución interior, a situación na parcela e
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a supresión da pranta soto, segundo proxecto reformado de proxecto básico e de execución e as
súas modificacións redactado polo arquitecto Pablo Castro Pais.
Expediente núm: 80.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 12.01.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: PABLO CASTRO PAIS.
-Arquitecto técnico director: MARÍA FERNÁNDEZ BLANCAFORT.
-Edificabilidade: 0,16 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 6,61 m.
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-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 12% (p. Neta). Recuamento á aliñación: >8 m. do
eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 26%. Altura do cumio:
3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 125.624,85,00 €

1.3. A Dª. MARÍA CHICO RIVAS, licenza para construción de un cerre polo fronte da finca en A
Grela, parroquia de Lampai.
Expediente núm: 81.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na aliñación oficial, situando súa base na mesma cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-Darase cumprimento das condicións que indique a Consellería de Cultura.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 29,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 89,00 €.

1.4. A D. MANUEL OTERO SOUTO, licenza para obras de consolidación de muro igualando a
altura nas distintas zonas e encintado, en Tribaldes, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 82.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento das condicións do informe de Patrimonio.
-Non se modificarán as condicións estéticas e constructivas do cerre existente, realizando obras
de conservación e mantemento da obra existente e rematando a parte superior nas mesmas
características de materiais, ornato e estética do existente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 15,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 75,56 €.

1.5. A Dª. MARCELINA MARGARITA OTERO FONSECA, licenza para construción de un cerre
de 126 ml. con bloques, postes e arame en Mouromorto, finca nº 1219, parroquia de Calo.
Expediente núm: 83.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a súa base na mesma cota que a
pista actual.
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Augas de Galicia.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o resto
do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topográficas do terreo nin afectarán ao sistema de
regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 78,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 138,40 €.

1.6. A Dª. MANUELA CASTRO PEDROUZO, licenza para construción de un cerre de 80 ml. polo
fronte da parcela nº 559 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, en
Nespereira.
Expediente núm: 84.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 €.

1.7. A D. JOSÉ VILARIÑO FERNÁNDEZ, licenza para construción de un cerre e legalización de
outro existente, segundo datos da documentación presentada, nas fincas nº 518 e 519 de Raris, en
Vilela.
Expediente núm: 85.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 4 metros do eixe da pista pública, situando a súa base na mesma cota que a
pista actual.
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Augas de Galicia.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o resto
do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topográficas do terreo nin afectarán o sistema de
regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 158,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 218,67 €.
1.8. A Dª. DORA SUÁREZ MIRÁS, licenza para retellado do cuberto de 14 m2 en Texexe,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 86.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteránse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
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das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 8,71 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 68,71 euros.

1.9. A D. JAIME COUTO CAROU, licenza para retellado da vivenda e do cuberto existente de 100
m2 en Campos, parroquia de Teo.
Expediente núm: 87.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual das edificacións e as obras non afectarán á estructura das
mesma.
-Darase cumprimento dos artigo 9 e 44.3 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido a trámite, deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
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do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
1.10. A D. XOSÉ RAMÓN OULEJO PRADO, licenza para retellado da vivenda de 105 m2 en
Parque Montouto, Rosalia de Castro, 1, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 88.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteránse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 65,33 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 125,33 euros.

1.11. A MALGA S.L., licenza para instalación de dous postes para dar suministro de enerxía
eléctrica a unha vivenda, no lugar de Sebe, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 89.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 4,5 metros ao eixe da pista pública, respetando a aliñación
oficial en solo urbano e os retranqueos a vías públicas en solo rústico.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 20,32 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 80,32 euros.

1.12. A D. RAMIRO PARAJÓ IGLESIAS, licenza para prolongación de beirarrúa existente no
lateral da súa finca de 20x1,42 metros e construción de canaleta de 25 cm pola fronte para
desaugamento, en A Igrexa, 9, parroquia de Luou.
Expediente núm: 90.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Dará cumprimento das condicións que indique Patrimonio.
-Respetará as canalizacións e posibles servizos urbanísticos existentes na zona.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 20,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 80,00 euros.

1.13. A Dª. ANA Mª DOLORES VÁZQUEZ IGLESIAS e D. MARIANO SINDE PEREIRO, licenza
para segregación (catro parcelas resultantes) da finca nº 419 do plano de concentración da
parroquia de Luou, situada no lugar de Bustelo, segundo proxecto asinado polo técnico Arturo
Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 91.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado, debendo ceder ao Concello no momento da
solicitude de construción dunha edificación ou cerre, o terreo correspondente á ampliación de
viario público segundo os artigos 24.2 e 171 da Lei 9/2002.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 240,00 €.
Total: 240 euros.

1.14. A Dª. MARÍA DOLORES MIRÁS FURELOS, licenza para segregación (catro parcelas
resultantes) da finca nº 1139 de Insúa, parroquia de Luou, segundo proxecto asinado polo técnico
Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 92.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado, debendo ceder ao Concello no momento da
solicitude de construción dunha edificación ou cerre, o terreo correspondente á ampliación de
viario público segundo os artigos 24.2 e 171 da Lei 9/2002.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 240,00 €.
Total: 240 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.15.- Escrito presentado por D. JUAN JOSÉ FREIRE GONZÁLEZ, en representación de MAPOCA
Y OTROS S.L., de data 18.03.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 2079, no que

solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 30.03.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JUAN JOSÉ FREIRE
GONZÁLEZ, en representación de MAPOCA Y OTROS S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN (expte O-297-4/09), para catro vivendas adosadas, nº 2, 3, 4 e 5, na parroquia de

Lucí “Chan”, de un total de seis vivendas que figuraban na licenza outorgada, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 366/05, de data 28.11.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 240,00 €.
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1.16.- Escrito presentado por D. JOSÉ MANUEL CASTELAO FERREIRO, de data 14.03.2009, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3035, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 24.03.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ MANUEL CASTELAO
FERREIRO, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-260-5/09), para unha vivenda

unifamiliar unifamiliar en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 220/02, de data 22.08.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
-.Liquidación definitiva da licenza urbanística en base a presuposto (140.319,66–119.219,33) de
21.100,33 €: 422,00 €

1.17.- Escrito presentado por D. JUAN JOSÉ BALADO MOSQUERA , de data 11.02.2009, con
rexistro de entrada no Concello núm. 970, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 30.03.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JUAN JOSÉ BALADO
MOSQUERA, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-293-6/09), para unha vivenda

unifamiliar unifamiliar en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 348/05, de data 14.11.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

1.18.- Escrito presentado por Dª. ANA IGLESIAS SOUTO , de data 27.03.2008, con rexistro de
entrada no Concello núm. 2291, no que solicita licenza de primeira ocupación.
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Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 30.03.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. ANA IGLESIAS SOUTO, a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-252-7/09), para unha vivenda unifamiliar

unifamiliar en O Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 188/03, de data 6.10.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-DENEGACIÓN PRÓRROGA EXPTE DE REPOSICIÓN.
1.19.- Visto o escrito asinado por Dª. MANUELA PARADA ÁLVAREZ, de data 27.02.2009, con
rexistro de entrada número 1347, no que solicita prórroga en relación ao expte de reposición da
legalidade ubanística nº 28/08, no que se lle concedia un prazo de tres meses para axustar as
obras de construción de vivenda unifamiliar no lugar de Solláns, parroquia de Calo á licenza
concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 7.09.2005.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal en función de inspección urbanística do
23.03.2009 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda denegar
a prórroga solicitada, posto que ainda que o artigo 209 da Lei 9/2002 sobre ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004, recolle a
posibilidade de outorgar unha prórroga de tres meses, sempre que a complexidade técnica ou
envergadura das obras que haxa que realizar faga inviable a súa acomodación ás previsións da
licenza, considerase máis que suficiente o prazo de tres meses para axustar a obra as condicións
da licenza outorgada, pódense executar perfectamente en unha semana.

2.- LICENZAS DE APERTURA
2.1.- Dada conta do escrito asinado por D. MARIANO SINDE PEREIRO, en representación de
GALLEGA DE MONTAJES ELECTRICOS S.L., de data 19.11.2008, con rexistro de entrada no

Concello núm. 10969, no que solicita licenza para apertura dun establecemento destinado a
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OFICINA ADMINISTRATIVA (epígrafe 504.1), en Cacheiras, Urbanización Braña dos Alféreces,

bloque 2, baixo.
Vista a documentación presentada, asinada polos arquitectos Manuel Cid Rodríguez e Javier
Rivadulla Montaña, visada polo Colexio de Arquitectos de Galicia en data 10.11.2008 e as súas
modificacións con visado do 13.02.2009, na que se inclue a certificación técnica de solidez e
seguridade de data 7.10.2008, visada o 15.10.2008, e demais documentación obrante no
expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MARIANO SINDE PEREIRO, en representación de GALLEGA DE MONTAJES
ELECTRICOS S.L. (expte. AP-6/09) a licenza que solicita.

2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de: 130,63 euros.

3.- CONTRATACIÓN. APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DA XESTIÓN
DA ESCOLA INFANTIL DE A RAMALLOSA
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 03/04/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 02/04/2009, para
adxudicar a xestión do servicio de ESCOLA INFANTIL DE A RAMALLOSA,.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 2/04/2009
- Prego de prescripcións técnicas de 2/04/2009
- Informe de Adxunta a Secretaría de 3/04/2009
- Informe de Intervención de 3/04/2009
Considerando o disposto nos artigos 93, 156 b), 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción
deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).

En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación da xestión do servicio de “ESCOLA INFANTIL DE
A RAMALLOSA”.
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas, de
2/04/2009, que rexerán a contratación.
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Terceiro.- Aprobar o gasto correspondente ós meses do presente exercicio, por importe de CENTO
CINCUENTA E SETE MIL CINCOCENTOS EUROS (157.500 €), IVE engadido, con cargo á
partida orzamentaria 311.22706 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de licitación, mediante procedemento negociado,
solicitando oferta as seguintes empresas:
-

AURORA, PILAR Y ANA, S.L.
ANA NAYA, S.L.
TRASTES CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISIS FESÁN
En Teo, a 3 de abril de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación da xestión do servicio de “ESCOLA
INFANTIL DE A RAMALLOSA”.
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares e de prescricións
técnicas, de 2/04/2009, que rexerán a contratación.
Terceiro.- Aprobar o gasto correspondente ós meses do presente exercicio, por importe de
CENTO CINCUENTA E SETE MIL CINCOCENTOS EUROS (157.500 €), IVE engadido,
con cargo á partida orzamentaria 311.22706 do estado de gastos do vixente orzamento do
Concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de licitación, mediante procedemento
negociado, solicitando oferta as seguintes empresas:
-

AURORA, PILAR Y ANA, S.L.
ANA NAYA, S.L.
TRASTES CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISIS FESÁN

4. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto non se presente ningunha.

5. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto non se presente ningún.
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta e cinco minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria xeral,
dou fe.
O Alcalde

A Secretaria xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 15 DE ABRIL DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 18:35 horas do día 15 de abril de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión extraordinaria
correspondente ao día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Angel Manuel Rey Martínez.
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATA 16.03.2009,
25.03.2009 E 01.04.2009.
2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA “REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE
ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO” (FEIL).
3.- NOMEAMENTO MEMBROS MESAS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DO FEIL.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
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1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATA 16.03.2009,
25.03.2009 E 01.04.2009.
Acta da sesión ordinaria do día 16 de marzo de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 16/03/09.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
Acta da sesión ordinaria do día 25 de marzo de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 25/03/09.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
Acta da sesión extraordinaria do día 01 de abril de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 01/04/09.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA “REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE
ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
13/04/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da Xunta de
Goberno Local de data 25 de marzo de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE
MONTOUTO”” á empresa DICONSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A., con CIF A-15246184
con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe
de 175.277,13 €, IVE engadido (151.100,97 € máis 24.176,16 € de IVE), fixando como prazo de
execución máximo do contrato en 80 días naturais e como número total de persoas a ocupar pola
empresa adxudicataria oito (8), das cales catro (4) serán das integradas na empresa e catro (4) de
nova contratación.
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Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 27/03/2009, tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da
publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, a empresa
adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO””, á empresa
DICONSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A., con CIF A-15246184, con estrita suxeición ao
prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 175.277,13 €, IVE
engadido (151.100,97 € máis 24.176,16 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da Xunta de
Goberno Local de adxudicación provisional de data 25 de marzo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Nomear como director de obra ao enxeñeiro de C.C.P, redactor do proxecto, D.Carlos
Antelo Martínez, e como coordinadora de seguridade e saúde á empresa Prevención de Riesgos
Laborales del Noroeste S.L.U. (PRENOR).
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu coñecemento
e efectos oportunos
Quinto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da Provincia
de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 13 de abril de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO””, á empresa
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DICONSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A., con CIF A-15246184, con estrita suxeición ao
prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 175.277,13 €, IVE
engadido (151.100,97 € máis 24.176,16 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da Xunta de
Goberno Local de adxudicación provisional de data 25 de marzo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no prego
de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Nomear como director de obra ao enxeñeiro de C.C.P, redactor do proxecto, D.Carlos
Antelo Martínez, e como coordinadora de seguridade e saúde á empresa Prevención de Riesgos
Laborales del Noroeste S.L.U. (PRENOR).
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu coñecemento e
efectos oportunos
Quinto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da Provincia
de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

3.- NOMEAMENTO MEMBROS MESAS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DO FEIL.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
13/04/2009, que se recolle a continuación:
PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE NOMEAMENTO DA MESA DE CONTRATACIÓN DAS
OBRAS INCLUIDAS NO FEIL.
A Xunta de Goberno Local de 11 de marzo de 2009 acordou aprobar o expediente de contratación,
mediante procedmento aberto, das obras incluídas no FEIL que se relacionan a continuación:
-“CONSTRUCCIÓN DE CEMITERIO MUNICIPAL”
-“AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA BALCAIDE-QUINTANS”
-“REFORMA INTEGRAL DA RÚA CASTIÑEIRO DA URBANIZACIÓN OS TILOS”
Como consecuencia deste acordo procédese á apertura do procedemento de adxudicación
publicando o anuncio de licitación no BOP e no perfil do contratante.
Estando próximo a rematar o prazo de presentación de ofertas é preciso nomear aos membros da
Mesa de Contratación que proceda á apertura das mesmas.
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
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Primeiro.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación para a apertura das proposicións
presentadas para a obra de “CONSTRUCCIÓN DE CEMITERIO MUNICIPAL”, que de acordo
co establecido no punto 10 da Disposición Adicional Segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de
contratos do sector público, estará constituída da seguinte forma:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
- A Secretaria Xeral do Concello
- O Interventor do Concello
- O Arquitecto Municipal
- O Concelleiro de Urbanismo, vivenda e infraestruturas
- Un concelleiro/a designado polo voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE.
Secretaria:
A funcionaria do Concello Mª Elena Méndez Buela
A Mesa de Contratación deberá reunirse o vindeiro día vinte de abril, ás doce horas, para proceder
á cualificación da documentación contida nos sobres nº 1 das ofertas presentadas, sinalando para o
día 27 de abril, ás doce horas, o acto público de apertura das ofertas económicas (sobre nº 2).
Segundo.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación para a apertura das proposicións
presentadas para a obra de “AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA
BALCAIDE-QUINTANS”, que de acordo co establecido no punto 10 da Disposición Adicional
Segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, estará constituída da
seguinte forma:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
- A Secretaria Xeral do Concello
- O Interventor do Concello
- O Arquitecto Municipal
- O Concelleiro de Urbanismo, vivenda e infraestruturas
- Un concelleiro/a designado polo voceiro do grupo municipal do PP
Secretaria:
A funcionaria do Concello Mª Elena Méndez Buela
A Mesa de Contratación deberá reunirse o vindeiro día vinte de abril, ás trece horas, para proceder
á cualificación da documentación contida nos sobres nº 1 das ofertas presentadas, sinalando para o
día 27 de abril, ás trece horas, o acto público de apertura das ofertas económicas (sobre nº 2).
Terceiro.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación para a apertura das proposicións
presentadas para a obra de “REFORMA INTEGRAL DA RÚA CASTIÑEIRO DA
URBANIZACIÓN OS TILOS”, que de acordo co establecido no punto 10 da Disposición
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Adicional Segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, estará
constituída da seguinte forma:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
- A Secretaria Xeral do Concello
- O Interventor do Concello
- O Arquitecto Municipal
- O Concelleiro de Urbanismo, vivenda e infraestruturas
- Un concelleiro/a designado polo voceiro de INTEO.
Secretaria:
A funcionaria do Concello Mª Elena Méndez Buela
A Mesa de Contratación deberá reunirse o vindeiro día vinte e un de abril, ás trece horas, para
proceder á cualificación da documentación contida nos sobres nº 1 das ofertas presentadas,
sinalando para o día 29 de abril, ás trece horas, o acto público de apertura das ofertas económicas
(sobre nº 2).
Teo, 13 de abril de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación para a apertura das proposicións
presentadas para a obra de “CONSTRUCCIÓN DE CEMITERIO MUNICIPAL”, que de
acordo co establecido no punto 10 da Disposición Adicional Segunda da Lei 30/2007, de 30 de
outubro, de contratos do sector público, estará constituída da seguinte forma:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
- A Secretaria Xeral do Concello
- O Interventor do Concello
- O Arquitecto Municipal
- O Concelleiro de Urbanismo, vivenda e infraestruturas
- Un concelleiro/a designado polo voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE.
Secretaria:
A funcionaria do Concello Mª Elena Méndez Buela
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A Mesa de Contratación deberá reunirse o vindeiro día vinte de abril, ás doce horas, para
proceder á cualificación da documentación contida nos sobres nº 1 das ofertas presentadas,
sinalando para o día 27 de abril, ás doce horas, o acto público de apertura das ofertas económicas
(sobre nº 2).
Segundo.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación para a apertura das proposicións
presentadas para a obra de “AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA
BALCAIDE-QUINTANS”, que de acordo co establecido no punto 10 da Disposición
Adicional Segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, estará
constituída da seguinte forma:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
- A Secretaria Xeral do Concello
- O Interventor do Concello
- O Arquitecto Municipal
- O Concelleiro de Urbanismo, vivenda e infraestruturas
- Un concelleiro/a designado polo voceiro do grupo municipal do PP
Secretaria:
A funcionaria do Concello Mª Elena Méndez Buela
A Mesa de Contratación deberá reunirse o vindeiro día vinte de abril, ás trece horas, para
proceder á cualificación da documentación contida nos sobres nº 1 das ofertas presentadas,
sinalando para o día 27 de abril, ás trece horas, o acto público de apertura das ofertas económicas
(sobre nº 2).
Terceiro.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación para a apertura das proposicións
presentadas para a obra de “REFORMA INTEGRAL DA RÚA CASTIÑEIRO DA
URBANIZACIÓN OS TILOS”, que de acordo co establecido no punto 10 da Disposición
Adicional Segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, estará
constituída da seguinte forma:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
- A Secretaria Xeral do Concello
- O Interventor do Concello
- O Arquitecto Municipal
- O Concelleiro de Urbanismo, vivenda e infraestruturas
- Un concelleiro/a designado polo voceiro de INTEO.
Secretaria:
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A funcionaria do Concello Mª Elena Méndez Buela
A Mesa de Contratación deberá reunirse o vindeiro día vinte e un de abril, ás trece horas, para
proceder á cualificación da documentación contida nos sobres nº 1 das ofertas presentadas,
sinalando para o día 29 de abril, ás trece horas, o acto público de apertura das ofertas económicas
(sobre nº 2).

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as dezaoito horas e cincuenta minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria xeral,
dou fe.
O alcalde

A Secretaria xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 5 DE OUTUBRO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:10 horas do día 5 de outubro de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez
Non asiste, previa excusa:
D.ª Carme Hermida Gulías
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventora: D.ª Monica I. Lado Varela
Secretaria: D.ª Virginia Fraga Díaz

ORDE DO DÍA:
1. APROBACIÓN DE ACTAS DAS SESIÓNS ORDINARIAS DE 20/07/2007, 03/08/2009 E
17/08/2009
2. LICENZAS URBANÍSTICAS
3. LICENZAS DE APERTURA
4. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
5. ROGOS E PREGUNTAS
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Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1. APROBACIÓN DE ACTAS DAS SESIÓNS ORDINARIAS DE 20/07/2007, 03/08/2009 E
17/08/2009.
Acta da sesión ordinaria do día 20 de xullo de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 20/07/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.
Acta da sesión ordinaria de 03 de agosto de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 03/08/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.
Acta da sesión ordinaria de 17 de agosto de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 17/08/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.
2. LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros presentes, acorda,
por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no
BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos que
será notificada por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as
licenzas.
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As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A D. JESÚS RODRÍGUEZ MONTOIRO e Dª. PATRICIA RUSO PAZ, licenza para
construción dunha vivenda unifamiliar en Insua, parcela 3, parroquia de Luou, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Francisco Javier Fernández Echeverria.
Expediente núm: 256.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visados no colexio
oficial de arquitectos con data 6.07.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Francisco Javier Fernández Echeverria.
-Arquitecto técnico director: Enrique Perol Rama.
-Edificabilidade: 0,25 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 5,87 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 17,40% (p. Neta). Recuamento á aliñación: >8 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3,00 m. Pendente máxima de cuberta: 20º. Altura do
cumio: 1,43 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 94.866,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.897,32 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.077,32 euros.
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2.2. A Dª. MARÍA BUSTO GALEGO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en
Insua, parcela 2, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto Francisco Javier
Fernández Echeverria.
Expediente núm: 257.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos con data
8.07.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Francisco Javier Fernández Echeverria.
-Arquitecto técnico director: Enrique Perol Rama.
-Edificabilidade: 0,24 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 5,87 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 19,80% (p. Neta). Recuamento á aliñación: >8 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3,00 m. Pendente máxima de cuberta: 20º. Altura do
cumio: 1,43 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 88.535,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.770,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.950,70 euros.
2.3. A D. MANUEL JOSÉ ABELEDO FERNÁNDEZ, licenza para construción de un cerre de
100 ml., na finca nº 1260 de Texexe, parroquia de Calo.
-4-

En canto á autorización para construción dun galpón na mesma finca deberá presentar plano de
planta, alzados, sección e emprazamento.
Expediente núm: 258.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002, para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 €.
2.4. A D. JOSÉ JAVIER TATO SERICO, licenza para construción de un cerre de 239 ml., na
finca nº 800 A de Fixó, parroquia de Calo.
Expediente núm: 259.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase á distancia mínima de 5 metros do eixe da pista. A base do cerre situarase na
mesma cota que o pavimento da estrada.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 148,71 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 208,71 €.
2.5. A Dª. BEATRIZ GARCÍA CASTRO, licenza para construción de un cerre de 30 ml., con
bloques, postes e alambre na finca nº 72 de Cacheiras.
Expediente núm: 260.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase no punto que indique a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras da Xunta de Galicia no tramo de afección da estrada AC-841, e o resto situarase
na aliñación oficial das Normas Subsidiarias para o solo urbano, que se indica no plano que se
xunta á notificación deste acordo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Contará coa autorización da Consellería para as obras afectadas pola estrada AC-841.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 €.
2.6. A D. JORGE SÁNCHEZ RAÍCES, licenza para construción de un cerre lateral e posterior
de 170 ml., na finca que sinala no plano que xunta coa solicitude, en A Pedra, parroquia de
Recesende.
Expediente núm: 261.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Retranquearase un mínimo de 5 metros do eixe do camiño público. A base do cerre situarase na
mesma cota que ten a pista pública e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Os frontes á vía pública do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo acadar 1,30 metros no punto mais alto por razóns de
pendente.
-Dará cumprimento entre lindeiros das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42,1c da Lei 9/2002, para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 105,77 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 165,77 €.
2.7. A D. ADOLFO FRANCOS LOURO, licenza para construción de un cerre polo fronte das
fincas con propiaño de pedra, postes e reixa de 66 ml. e polos lindeiros con postes e tela metálica
de 140 ml., en Cacheiras, fincas 1612, 1618, 1619,1620 e 1621 “Piorneira”.
Expediente núm: 262.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-Retranquearase un mínimo de 5 metros do eixe do camiño público. A base do cerre situarase na
mesma cota que ten a pista pública e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Os frontes á vía pública do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo acadar 1,30 metros no punto mais alto por razóns de
pendente.
-Dará cumprimento entre lindeiros das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42,1c da Lei 9/2002, para fincas sen edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 128,17 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 188,17 €.
2.8. A Dª. ELENA NOGUEIRA RIVADULLA, licenza para construción de un cerre provisional
con postes e alambre de 235 ml., instalación de tubos de acceso á finca de 5 metros de ancho e
rasanteo e nivelación de terras que deixaron acumuladas os de Concentración Parcelaria sen
aportar terras nin afectar a vexetación, en Cacheiras na finca nº 933.
Expediente núm: 263.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Retranquearase un mínimo de 5 metros do eixe do camiño público.
-Os frontes á vía pública do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo acadar 1,30 metros no punto mais alto por razóns de
pendente.
-Dará cumprimento entre lindeiros das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42,1c da Lei 9/2002, para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Instalará unha tubería de 40 centímetros de diámetro no borde do cerre para acceso a finca. A
rampa está situada na mesma cota que o pavimento da pista.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 148,48 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 208,48 €.
2.9. A D. SANTIAGO ROMERO LEMA, licenza para obras de retellado da vivenda de 120 m2
en Catro Camiños, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 264.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-9-

-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 euros.
2.10. A D. MANUEL LAGO VIDAL, licenza para obras de retellado da edificación existente
(almacén de froita) de 200 m2 situada no PK 3+200 en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 265.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 124,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 184,44 euros.
2.11. A D. ALBINO DAVID BALADO RIBEIRA, licenza para obras de pintado de fachadas da
vivenda de 100 m2, en Campos, parroquia de Teo.
Expediente núm: 266.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que indica o
artigo 103 da Lei 9/2002 e 15/2004.
-Cumprirá o artigo 9 e 44.3 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural
de Galicia referido a trámite, deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 13,18 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 73,18 euros.
2.12. A D. JOSÉ SOUTO RODRÍGUEZ E OUTROS, licenza para regularización de lindes das
parcelas nº 320 e 323 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, en
Procelas, segundo proxecto asinado polo técnico Juan Carlos Vilariño Santos.
Expediente núm: 267.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado, facendo a segregación e agrupación no mesmo
acto e sen afectar a superficie total de cada finca.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.13.- Escrito presentado por D. JOSÉ SANTIAGO BOUZAS LOUZAO, de data 22.09.2009,
con rexistro de entrada no Concello núm. 8779, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 24.09.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros
presentes, acorda conceder a D. JOSÉ SANTIAGO BOUZAS LOUZAO, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-314-34/09), para unha vivenda unifamiliar en Ferreiriño,
parroquia de Reis, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 226/05, de data,
13.07.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
2.14.- Escrito presentado por D. ANTONIO NOVÁS MOURELOS, de data 8.10.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 6195, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 24.09.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros
presentes, acorda conceder a D. ANTONIO NOVÁS MOURELOS, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-267-35/09), para unha vivenda unifamiliar en Osebe
“Castañal”, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
11/05, de data, 10.01.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

3. LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
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3.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. Mª DEL CARMEN GARCÍA POSE, con
CIF/NIF: 32757400-H (expte. 9/08), para licenza de apertura dun local destinado a FARMACIA,
en Urbanización Os Tilos, U-10-B, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación
Territorial da Coruña, Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade do 31.08.2009 e da acta de
comprobación de data 17.09.2009, redactada polo arquitecto técnico municipal e arquitecto
técnico municipal en función de inspección urbanística e asinada pola representante da empresa
Dª. Mª del Carmen García Pose para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seus membros presentes, acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª DEL CARMEN GARCÍA POSE, a licenza definitiva para apertura dun
local destinado a FARMACIA.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente, correpondente ao epígrafe
614.1, por importe de: 547,40 euros.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

4. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
4.1.- PRÓRROGA CONTRATO SERVIZO DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DAS DEPENDENCIAS
MUNICIPAIS.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 02/10/2009 que
se recolle a continuación.
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Visto o contrato administrativo asinado entre o Concello de Teo e a empresa Instalacións Manuel
Fernández de data 03/10/2007, que ten por obxecto a prestación do servizo de conservación e
mantemento do alumeado público e instalacións eléctricas das dependencias municipais.
Considerando o previsto na cláusula 4ª do prego de cláusulas administrativas particulares, polo que
se estabrece unha duración do contrato de dous anos,a contar dende a data de formalización,
prorrogable, sen que a duración total do contrato poida exceder de catro anos.
Considerando que subsisten as necesidades que no seu día motivaron a celebración do contrato de
referencia, e que as partes teñen manifestado verbalmente a súa intención de prorrogar o servizo.
Téndose verificado a existencia de crédito adecuado e suficiente pola Intervención Municipal.
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local:
1º.-Aprobar a prórroga por un ano do contrato do servizo de conservación e mantemento do
alumeado público e instalacións eléctricas das dependencias municipais.
2º.- Dar conta do presente acordo ao interesado así como aos servizos económicos aos efectos
oportunos.
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Teo, 2 de outubro de 2009.
O ALCALDE
Martiño Noriega Sánchez

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1º.-Aprobar a prórroga por un ano do contrato do servizo de conservación e mantemento
do alumeado público e instalacións eléctricas das dependencias municipais.
2º.- Dar conta do presente acordo ao interesado así como aos servizos económicos aos
efectos oportunos.

4.2.- CONVOCATORIA DE BOLSAS DE ENSINO E TRANSPORTE 2009/2010.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da concelleira de ensino de
02/10/2009 que se recolle a continuación.
PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE ENSINO
ASUNTO: Convocatoria de Bolsas de ensino e transporte 2009/2010
Téndose redactado as Bases da Convocatoria de Bolsas de Ensino e Transporte para o curso
académico 2009/2010, e unha vez emitido o informe de fiscalización pola Intervención
Municipal, propoño á Xunta de Goberno Local, a adopción dos seguintes acordos:
1º) Aprobar as bases da convocatoria das bolsas de ensino e transporte 2009/2010 que de seguido
se reflicten:
BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O
TRANSPORTE DO CONCELLO DE TEO 2009/2010.
• Primeira. Obxecto da convocatoria.
É obxecto da presente convocatoria de axudas favorecer a escolarización pública e formación
universitaria en familias con menos recursos económicos do Concello de Teo.
• Segunda. Destinatarios/as e requisitos.
Para ser beneficiario destas axudas é preciso cumprir os seguintes requisitos:
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a) Cursar estudos nalgún dos seguintes centros de ensino para os que se solicita a axuda:
-PRIMARIA E INFANTIL: todos os centros públicos do Concello (CEIP A Ramallosa, Os
Tilos, Calo e CRA)
-ESO: IES de Cacheiras e Pontepedriña
-FP: calquera centro
-BACHARELATO: IES de Cacheiras , IES de Pontepedriña e o alumnado que curse noutro IES
algunha modalidade de Bacharelato que non exista nos centros anteriores.
-UNIVERSITARIOS: calquera universidade galega
b) Que a renda per cápita familiar non supere os límites establecidos na base quinta da
presente convocatoria.
c) Estar empadroado no Concello de Teo e ser fillo dependente. Non pode beneficiarse destas
axudas o alumnado que non sexa dependente. Consideraranse fillos dependentes os
menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar a 31 de decembro do ano
inmediato anterior a aquel no que comeza o curso escolar para o que se solicita a axuda
sempre que non teñan un contrato de traballo ou percibiran recursos (agás bolsas) durante o
ano 2008.
d) Xustificante da matrícula do/a alumno/a para o curso 2009/2010 (agás alumnos/as de
Primaria, Infantil e ESO).
e) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no
artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como estar ao
corrente das súas obrigas coa facenda municipal.
f) As axudas serán solicitadas polos representantes legais do alumnado: os pais, as nais ou os
titores.
g) Poderán ser beneficiarios da axuda de transporte o alumnado de:
a. Formación Profesional
b. Universitarios
c. Alumnado de Bacharelato que curse estudios no IES de Pontepedriña, ou noutro
IES nalgunha modalidade que non se imparta no muncipio.
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•

Terceira. Solicitudes e documentación necesaria.

a) As solicitudes para a concesión destas axudas formalizaranse no impreso normalizado
que poderá obterse nas oficinas xerais (Rexistro de Entrada) do Concello de Teo ou ben a
través da páxina web: www.concellodeteo.com
b) Xunto coa solicitude, no modelo normalizado e debidamente cuberto, presentarase a
seguinte documentación:
 Fotocopia do DNI do solicitante (pai, nai ou titor).
 Fotocopia do libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.
 Fotocopia da declaración da renda correspondente ao exercicio 2008 dos pais ou titores
legais. No caso de non estar obrigado a presentar a declaración do IRPF, copia da
notificación-liquidación ou certificado acreditativo do nivel de rendas emitido pola
Axencia de Administración Tributaria que corresponda. Excepcionalmente, se a unidade
familiar alega carecer de recursos, ou quere acreditar unha situación excepcional,
imprevista ou de carácter de especial necesidade que afecte negativamente á situación
familiar, deberá acreditala mediante informe social. Nos casos de separación ou divorcio
estase ao previsto na Base 6ª para a determinación dos membros da unidade familiar.
 Facturas que acrediten o gasto realizado en material escolar ou libros para o alumnado de
primaria, infantil e E.S.O. Dado o carácter finalista das axudas desta convocatoria, en
ningún caso, o importe da axuda concedida polo Concello poderá ser superior ao gasto
realizado polo/a beneficiario/a. En consecuencia, de ser necesario, realizarase o oportuno
axuste na cantidade da axuda concedida en cada caso.
 Certificado da matrícula expedido polo centro educativo para o alumnado de Bacharelato,
F.P. e universitarios.
 Certificado que acredite o grao de minusvalía e/ou incapacidade nun grao igual ou
superior ao 33% dalgún membro da unidade familiar, se procede.
 Certificado que acredite a situación de desemprego por un período superior a 6 meses
durante o ano 2009 dalgún membro da unidade familiar, se procede.

• Cuarta. Lugar e prazo de presentación das solicitudes.
a) A solicitude presentarase no rexistro xeral do Concello de Teo, de luns a venres en
horario de 8:00 a 14:00 horas ou os sábados de 9:00 a 13:00 horas, ou a través das
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formas establecidas no artigo 38.4 da Lei 30/92, de Réxime xurídico das Administracións
Públicas e do procedemento administrativo común.
b) O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir do
seguinte ao da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia.

• Quinta. Contía das bolsas
O Concello de Teo aboará as bolsas aos beneficiarios que reúnan todos os requisitos previstos na
base segunda e presenten a súa solicitude dentro do prazo establecido na convocatoria xunto coa
documentación requerida na base terceira.
Os importes das bolsas de ensino, por alumno/a e curso serán os que se reflicten na táboa
seguinte:
CURSO

IMPORTE

DA

AXUDA
EDUCACIÓN INFANTIL

120 €

1º A 6º DE PRIMARIA,1º, 2º, 3º E 4º

50€

DA E.S.O.
BACHARELATO,

F.P.,

200€

UNIVERSIDADE

Os importes das bolsas de transporte, por alumno e curso determinaranse en función da distancia
entre a vivenda e o centro educativo, tal e como se indica na seguinte táboa:
DISTANCIA EN KMS

IMPORTE BOLSA

ATA 5 KMS

75€

MAIS DE 5 E ATA 20KMS

125€

MAIS DE 20 E ATA 200KMS

200€
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Para aqueles/as alumnos/as de calquera nivel educativo que acrediten minusvalía psíquica,
incrementarase o importe da axuda nun 50%.
•

Sexta. Valoración das solicitudes

Na valoración das solicitudes teranse en conta a renda per cápita familiar e o exercicio fiscal
2008.
A renda per cápita familiar englobará os ingresos de todos os membros da unidade familiar
divididos polo número de membros computables.
Para o previsto nestas bases considérase que compoñen a unidade familiar:


Os pais non separados legalmente e, no seu caso, o titor ou persoa encargada da garda e
protección do menor.



Os fillos menores de idade, con excepción dos emancipados.



Os fillos maiores de idade con discapacidade física, psíquica ou sensorial ou
incapacitados xudicialmente, suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.



Os fillos solteiros menores de vintecinco anos e que convivan no domicilio familiar a 31
de decembro do ano inmediato anterior a aquel no que comeza o curso escolar para o que
se solicita a bolsa sempre que non teñan un contrato de traballo ou perciban recursos
(agás bolsas) durante o ano 2008.



Cando non exista vínculo matrimonial a unidade familiar entenderase constituída polo
pai, a nai e todos os fillos dos pais que convivan con eles e que reúnan os requisitos do
apartado anterior.



No caso de separación ou divorcio, non se considerará membro da unidade familiar aquel
que non conviva co solicitante da bolsa de axuda. En cambio, si terá a consideración de
membro computable o novo cónxuxe ou persoa unida ao pai/nai e que si conviva co
solicitante. A separación ou divorcio acreditarase mediante sentenza xudicial que
determine a mesma, ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.

A valoración das solicitudes presentadas efectuarase segundo o seguinte cadro de puntuacións:
Renda per cápita familiar

Puntuación

De 0 € a 4.000 €

6

De 4.001 € a 5.000 €

4

De 5.001 € a 6.000 €

2
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As rendas per cápita superiores a 6.000€ non terán dereito a axuda.
Ademais da renda per cápita teranse en conta as seguintes circunstancias sempre que se acrediten
co correspondente certificado:
a) Si algún membro da unidade familiar ten unha minusvalía igual ou superior ao 33%,
puntuarase esta circunstancia con 2 puntos adicionais.
b) Cando o pai/nai ou titor/a acrediten a situación de desemprego durante máis de seis meses
no ano 2009 incrementarase a valoración con 2 puntos adicionais.

•

Sétima. Importe máximo e crédito orzamentario

O importe total para axudas de ensino e transporte prevese en 35 .000 €, e levarase a cabo
mediante a tramitación anticipada de gasto que se imputará ao crédito do exercicio 2010, á
partida orzamentaria 422/489.00.
No suposto de que non se cubra o importe máximo por conceder nalgún dos grupos de axudas
(ensino ou transporte), a cantidade restante poderá concederse no grupo alternativo.
•

Oitava. Do procedemento de concesión das axudas

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, estas serán valoradas pola comisión
avaliadora conforme aos criterios establecidos na base 6ª. Posteriormente publicarase no
taboleiro de edictos do Concello unha lista provisional e abrirase un prazo de 10 días para
subsanación de documentación. Transcorrido este prazo a Comisión emitirá unha proposta
definitiva que será fiscalizada pola Intervención municipal e de seguido procederase á súa
aprobación pola Xunta de Goberno Local así como á súa publicación no taboleiro de edictos do
Concello.
•

Décima.-Compatibilidade

A percepción destas bolsas, será compatible coa percepción doutras axudas coa mesma
finalidade que se poidan percibir doutras administracións.
•

Onceava.-Comisión avaliadora

A comisión avaliadora das solicitudes e documentación estará formada por:
-A concelleira de Educación, Igualdade e Benestar
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-A interventora municipal
-A auxiliar de Intervención
-O arquivista/bibliotecario municipal.
•

Doceava.-xustificación

A documentación xustificativa presentarase no mesmo momento da solicitude.
-Xustificantes esixidos para as bolsas de ensino:
ALUMNOS DE:

TIPO DE XUSTIFICANTE

PRIMARIA, INFANTIL E ESO

Facturas que acrediten o gasto realizado
en material escolar e libros

BACHARELATO,
UNIVERSITARIOS

FP, Certificado da matrícula expedido polo
centro educativo

-Xustificantes esixidos para as bolsas de transporte:
ALUMNOS DE:
BACHARELATO,
UNIVERSITARIOS

•

TIPO DE XUSTIFICANTE
FP, Certificado da matrícula expedido polo
centro educativo

Disposición derradeira

Concederanse as presentes axudas ata o límite orzamentario previsto na partida destinada para tal
fin no Orzamento Xeral do Concello de Teo para o ano 2010 (como tramitación anticipada de
gasto). De verse superada esta contía na valoración das solicitudes, priorizarase a concesión de
axudas ás unidades familiares que obteñan maior puntuación na valoración das solicitudes.
Teo, 2 de outubro de 2009
O alcalde,
Martiño Noriega Sánchez.
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2º.-Ordear a publicación das citadas bases no Boletín Oficial da Provincia así como no taboleiro
de edictos do Concello.
Teo, 2 de outubro de 2009.
A CONCELLEIRA DE ENSINO
Asdo: Carme Dieguez González”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1º) Aprobar as bases da convocatoria das bolsas de ensino e transporte 2009/2010 que de
seguido se reflicten:
BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O
TRANSPORTE DO CONCELLO DE TEO 2009/2010.
• Primeira. Obxecto da convocatoria.
É obxecto da presente convocatoria de axudas favorecer a escolarización pública e formación
universitaria en familias con menos recursos económicos do Concello de Teo.
• Segunda. Destinatarios/as e requisitos.
Para ser beneficiario destas axudas é preciso cumprir os seguintes requisitos:
h) Cursar estudos nalgún dos seguintes centros de ensino para os que se solicita a axuda:
-PRIMARIA E INFANTIL: todos os centros públicos do Concello (CEIP A Ramallosa, Os
Tilos, Calo e CRA)
-ESO: IES de Cacheiras e Pontepedriña
-FP: calquera centro
-BACHARELATO: IES de Cacheiras , IES de Pontepedriña e o alumnado que curse noutro IES
algunha modalidade de Bacharelato que non exista nos centros anteriores.
-UNIVERSITARIOS: calquera universidade galega
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i) Que a renda per cápita familiar non supere os límites establecidos na base quinta da
presente convocatoria.
j) Estar empadroado no Concello de Teo e ser fillo dependente. Non pode beneficiarse destas
axudas o alumnado que non sexa dependente. Consideraranse fillos dependentes os
menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar a 31 de decembro do ano
inmediato anterior a aquel no que comeza o curso escolar para o que se solicita a axuda
sempre que non teñan un contrato de traballo ou percibiran recursos (agás bolsas) durante o
ano 2008.
k) Xustificante da matrícula do/a alumno/a para o curso 2009/2010 (agás alumnos/as de
Primaria, Infantil e ESO).
l) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no
artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como estar ao
corrente das súas obrigas coa facenda municipal.
m) As axudas serán solicitadas polos representantes legais do alumnado: os pais, as nais ou os
titores.
n) Poderán ser beneficiarios da axuda de transporte o alumnado de:
a. Formación Profesional
b. Universitarios
c. Alumnado de Bacharelato que curse estudios no IES de Pontepedriña, ou noutro
IES nalgunha modalidade que non se imparta no muncipio.

•

Terceira. Solicitudes e documentación necesaria.

c) As solicitudes para a concesión destas axudas formalizaranse no impreso normalizado
que poderá obterse nas oficinas xerais (Rexistro de Entrada) do Concello de Teo ou ben a
través da páxina web: www.concellodeteo.com
d) Xunto coa solicitude, no modelo normalizado e debidamente cuberto, presentarase a
seguinte documentación:
 Fotocopia do DNI do solicitante (pai, nai ou titor).
 Fotocopia do libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.
 Fotocopia da declaración da renda correspondente ao exercicio 2008 dos pais ou titores
legais. No caso de non estar obrigado a presentar a declaración do IRPF, copia da
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notificación-liquidación ou certificado acreditativo do nivel de rendas emitido pola
Axencia de Administración Tributaria que corresponda. Excepcionalmente, se a unidade
familiar alega carecer de recursos, ou quere acreditar unha situación excepcional,
imprevista ou de carácter de especial necesidade que afecte negativamente á situación
familiar, deberá acreditala mediante informe social. Nos casos de separación ou divorcio
estase ao previsto na Base 6ª para a determinación dos membros da unidade familiar.
 Facturas que acrediten o gasto realizado en material escolar ou libros para o alumnado de
primaria, infantil e E.S.O. Dado o carácter finalista das axudas desta convocatoria, en
ningún caso, o importe da axuda concedida polo Concello poderá ser superior ao gasto
realizado polo/a beneficiario/a. En consecuencia, de ser necesario, realizarase o oportuno
axuste na cantidade da axuda concedida en cada caso.
 Certificado da matrícula expedido polo centro educativo para o alumnado de Bacharelato,
F.P. e universitarios.
 Certificado que acredite o grao de minusvalía e/ou incapacidade nun grao igual ou
superior ao 33% dalgún membro da unidade familiar, se procede.
 Certificado que acredite a situación de desemprego por un período superior a 6 meses
durante o ano 2009 dalgún membro da unidade familiar, se procede.

• Cuarta. Lugar e prazo de presentación das solicitudes.
c) A solicitude presentarase no rexistro xeral do Concello de Teo, de luns a venres en
horario de 8:00 a 14:00 horas ou os sábados de 9:00 a 13:00 horas, ou a través das
formas establecidas no artigo 38.4 da Lei 30/92, de Réxime xurídico das Administracións
Públicas e do procedemento administrativo común.
d) O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir do
seguinte ao da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia.

• Quinta. Contía das bolsas
O Concello de Teo aboará as bolsas aos beneficiarios que reúnan todos os requisitos previstos na
base segunda e presenten a súa solicitude dentro do prazo establecido na convocatoria xunto coa
documentación requerida na base terceira.
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Os importes das bolsas de ensino, por alumno/a e curso serán os que se reflicten na táboa
seguinte:
CURSO

IMPORTE

DA

AXUDA
EDUCACIÓN INFANTIL

120 €

1º A 6º DE PRIMARIA,1º, 2º, 3º E 4º

50€

DA E.S.O.
BACHARELATO,

F.P.,

200€

UNIVERSIDADE

Os importes das bolsas de transporte, por alumno e curso determinaranse en función da distancia
entre a vivenda e o centro educativo, tal e como se indica na seguinte táboa:
DISTANCIA EN KMS

IMPORTE BOLSA

ATA 5 KMS

75€

MAIS DE 5 E ATA 20KMS

125€

MAIS DE 20 E ATA 200KMS

200€

Para aqueles/as alumnos/as de calquera nivel educativo que acrediten minusvalía psíquica,
incrementarase o importe da axuda nun 50%.
•

Sexta. Valoración das solicitudes

Na valoración das solicitudes teranse en conta a renda per cápita familiar e o exercicio fiscal
2008.
A renda per cápita familiar englobará os ingresos de todos os membros da unidade familiar
divididos polo número de membros computables.
Para o previsto nestas bases considérase que compoñen a unidade familiar:
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Os pais non separados legalmente e, no seu caso, o titor ou persoa encargada da garda e
protección do menor.



Os fillos menores de idade, con excepción dos emancipados.



Os fillos maiores de idade con discapacidade física, psíquica ou sensorial ou
incapacitados xudicialmente, suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.



Os fillos solteiros menores de vintecinco anos e que convivan no domicilio familiar a 31
de decembro do ano inmediato anterior a aquel no que comeza o curso escolar para o que
se solicita a bolsa sempre que non teñan un contrato de traballo ou perciban recursos
(agás bolsas) durante o ano 2008.



Cando non exista vínculo matrimonial a unidade familiar entenderase constituída polo
pai, a nai e todos os fillos dos pais que convivan con eles e que reúnan os requisitos do
apartado anterior.



No caso de separación ou divorcio, non se considerará membro da unidade familiar aquel
que non conviva co solicitante da bolsa de axuda. En cambio, si terá a consideración de
membro computable o novo cónxuxe ou persoa unida ao pai/nai e que si conviva co
solicitante. A separación ou divorcio acreditarase mediante sentenza xudicial que
determine a mesma, ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.

A valoración das solicitudes presentadas efectuarase segundo o seguinte cadro de puntuacións:
Renda per cápita familiar

Puntuación

De 0 € a 4.000 €

6

De 4.001 € a 5.000 €

4

De 5.001 € a 6.000 €

2

As rendas per cápita superiores a 6.000€ non terán dereito a axuda.
Ademais da renda per cápita teranse en conta as seguintes circunstancias sempre que se acrediten
co correspondente certificado:
c) Si algún membro da unidade familiar ten unha minusvalía igual ou superior ao 33%,
puntuarase esta circunstancia con 2 puntos adicionais.
d) Cando o pai/nai ou titor/a acrediten a situación de desemprego durante máis de seis meses
no ano 2009 incrementarase a valoración con 2 puntos adicionais.

•

Sétima. Importe máximo e crédito orzamentario
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O importe total para axudas de ensino e transporte prevese en 35 .000 €, e levarase a cabo
mediante a tramitación anticipada de gasto que se imputará ao crédito do exercicio 2010, á
partida orzamentaria 422/489.00.
No suposto de que non se cubra o importe máximo por conceder nalgún dos grupos de axudas
(ensino ou transporte), a cantidade restante poderá concederse no grupo alternativo.
•

Oitava. Do procedemento de concesión das axudas

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, estas serán valoradas pola comisión
avaliadora conforme aos criterios establecidos na base 6ª. Posteriormente publicarase no
taboleiro de edictos do Concello unha lista provisional e abrirase un prazo de 10 días para
subsanación de documentación. Transcorrido este prazo a Comisión emitirá unha proposta
definitiva que será fiscalizada pola Intervención municipal e de seguido procederase á súa
aprobación pola Xunta de Goberno Local así como á súa publicación no taboleiro de edictos do
Concello.
•

Décima.-Compatibilidade

A percepción destas bolsas, será compatible coa percepción doutras axudas coa mesma
finalidade que se poidan percibir doutras administracións.
•

Onceava.-Comisión avaliadora

A comisión avaliadora das solicitudes e documentación estará formada por:
-A concelleira de Educación, Igualdade e Benestar
-A interventora municipal
-A auxiliar de Intervención
-O arquivista/bibliotecario municipal.
•

Doceava.-xustificación

A documentación xustificativa presentarase no mesmo momento da solicitude.
-Xustificantes esixidos para as bolsas de ensino:
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ALUMNOS DE:

TIPO DE XUSTIFICANTE

PRIMARIA, INFANTIL E ESO

Facturas que acrediten o gasto realizado
en material escolar e libros

BACHARELATO,
UNIVERSITARIOS

FP, Certificado da matrícula expedido polo
centro educativo

-Xustificantes esixidos para as bolsas de transporte:
ALUMNOS DE:
BACHARELATO,
UNIVERSITARIOS

•

TIPO DE XUSTIFICANTE
FP, Certificado da matrícula expedido polo
centro educativo

Disposición derradeira

Concederanse as presentes axudas ata o límite orzamentario previsto na partida destinada para tal
fin no Orzamento Xeral do Concello de Teo para o ano 2010 (como tramitación anticipada de
gasto). De verse superada esta contía na valoración das solicitudes, priorizarase a concesión de
axudas ás unidades familiares que obteñan maior puntuación na valoración das solicitudes.
Teo, 2 de outubro de 2009
O alcalde,
Martiño Noriega Sánchez.
2º.-Ordear a publicación das citadas bases no Boletín Oficial da Provincia así como no
taboleiro de edictos do Concello.

5. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto non se presenta ningun/ha.
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta e cinco minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria dou
fe.
O Alcalde

A Secretaria

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 19 DE OUTUBRO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:10 horas do día 19 de outubro de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventora: D.ª Monica I. Lado Varela
Secretaria: D.ª Virginia Fraga Díaz.

ORDE DO DÍA:
1. APROBACIÓN DE ACTAS DAS SESIÓNS DE 07/09/2009 E 21/09/2009.
2. LICENZAS URBANÍSTICAS.
3. LICENZAS DE APERTURA.
4. DEVOLUCIÓN DE AVAL URBANÍSTICO.
5.

APROBACIÓN

DE

EXPEDIENTE

DE

CONTRATACIÓN

“ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN XESTA-FOLGUEIRAS”.
6. APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OBRA.
7. PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
8. ROGOS E PREGUNTAS.
-1-

DA

OBRA

DE

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1. APROBACIÓN DE ACTAS DAS SESIÓNS DE 07/09/2009 E 21/09/2009.
Acta da sesión ordinaria do día 07 de setembro de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 07/09/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada co voto favorable da
maioría dos presentes, coa abstención do Sr. Fernández, ao non asistir á sesión da Xunta de
Goberno á que se refire a acta en cuestión.
Acta da sesión ordinaria de 21 de setembro de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 21/09/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.
2. LICENZAS URBANÍSTICAS
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros, acorda, por
delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº 257/07), publicado no BOP nº
162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a
salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da
normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os
importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada
por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

2.1. A Dª. SORAYA CARBALLO LÓPEZ e D. RUBÉN SEARA QUINTAS, licenza para construción
dunha vivenda unifamiliar en A Igrexa, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Francisco Javier Fernández Echeverria.
-2-

Expediente núm: 268.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
7.10.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Francisco Javier Fernández Echeverria.
-Arquitecto técnico director: Enrique Perol Rama.
-Edificabilidade: 0,15 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 6,18 m.
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-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 17,40% (p. Neta). Recuamento á aliñación: >8 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3,00 m. Pendente máxima de cuberta: 20º. Altura do
cumio: 1,93 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 214.355,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4.287,10 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 395,04 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 4.802,14 euros.

2.2. A D. JOSÉ BUSTELO BUELA, en representación de COMUNIDADE DE PROPIETARIOS U-5C OS TILOS, licenza para instalación dun ascensor na U-5-C, segundo proxecto redactado polo

arquitecto Juan Pinto Tasende.
Expediente núm: 269.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos con data
2.07.2009.
-Conforme ao apartado 4.1.10, a caixa do ascensor deberá estar inscrito dentro do espazo
limitado polo plano de 45º dende a altura máxima.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 608,50 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
Total: 668,50 euros.

2.3. A D. VICTOR CARBIA BUELA, licenza para construción de un cerre entre lindeiros de 200
ml., en Raris, segundo plano de situación que xunta coa solicitude.
Expediente núm: 270.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-O primeiro poste do cerre retranquearase un mínimo de 5 metros do eixe do camiño público.
-Dará cumprimento entre lindeiros das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42,1c da Lei 9/2002, para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 124,44 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 184,44 €.

2.4. A Dª. MARÍA LUISA BLANCO VARELA, licenza para construción de un cerre de 170 ml.,
con bloques, postes e alambre, na finca nº 79 de Cobas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 271.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Retranquearase un mínimo de 5 metros do eixe do camiño. A base do cerre situarase na mesma
cota que ten a pista pública e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Os frontes á vía pública do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Dará cumprimento entre lindeiros das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42,1c da Lei 9/2002, para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 105,77 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 165,77 €.

2.5. A Dª. ANGÉLICA BUELA TANOIRA, licenza para construción de un cerre de 118 ml., polo
fronte e lindeiros, en Fornelos, parroquia de Raris.
Expediente núm: 272.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Retranquearase un mínimo de 5 metros do eixe do camiño. A base do cerre situarase na mesma
cota que ten a pista pública e desprazando a cuneta ata o borde do cerre.
-Os frontes á vía pública do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de
pendente.
-Dará cumprimento entre lindeiros das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42,1c da Lei 9/2002, para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-7-

-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 73,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 133,42 €.

2.6. A D. PABLO PRECEDO CEPEDA, licenza para construción de un cerre entre lindeiros de 96
ml., con bloques, postes e alambre, na finca nº 1237 de Lamas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 273.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre retranquearase a distancia mínima de 4 metros do eixe da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento entre lindeiros das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42,1c da Lei 9/2002, para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,73 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,73 €.

2.7. A D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ, licenza para obras de colocar malla de alambre
plástificado con unha finla de bloques sobre uns postes existentes en un tramo de 50 ml., entre
lindeiros, en A Ramallosa, 42, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 274.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 €.
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2.8. A D. AURELIO MÁRQUEZ MORALES, licenza para obras de cerre lateral da finca de 35 ml.,
sita en Cascandelo, con postes, bloque revestido e pintado, segundo o plano que xunta coa
solicitude, en Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 275.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002 e darase cumprimento da
normativa para cerres en solo urbano de acordo coa normativa vixente.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 21,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 81,78 €.

2.9. A Dª. CRISTINA BARROS MARTÍNEZ, licenza para aumentar a altura do cerre de 13 ml.
polo fronte da finca na urbanización Leiras, nº 1, Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 276.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-O cerre estará situado na aliñación oficial que indican as normas subsidiarias.
-Os frontes á vía pública do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo acadar 1,30 metros no punto mais alto por razóns de
pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 8,09 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 68,09 €.

2.10. A D. JOSÉ MANUEL BUELA ABEIJÓN, licenza para construción de un cerre de 12 ml. con
base de bloques, postes e alambre, na finca nº 270 de Cabovila, parroquia de Calo.
Expediente núm: 277.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Retranquearase á distancia mínima de 5 metros do eixe da pista. A base do cerre situarase na
mesma cota que o pavimento da estrada.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes á vía pública do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo acadar 1,30 metros no punto mais alto por razóns de
pendente.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 7,47 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 67,47 €.

2.11. A Dª. MARÍA ÁLVAREZ BUA, licenza para obras de reparar algunhas zonas da cuberta de
pizarra, de uns 40 m2 aproximadamente, no edificio situado en Pontevea, segundo plano de
situación, parroquia de Reis.
Expediente núm: 278.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras serán as mínimas de conservación
e mantemento do uso preexistente a que fai referencia o artigo 103 da Lei 9/2002 e 15/2004 e
non afectarán a estructura do edificio.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 116,47 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 176,47 euros.
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2.12. A D. RAMÓN ORDÁS BADÍA, licenza para obras de retellado da vivenda de 100 m2, por
danos do temporal, en Parque Montouto, Rosalia de Castro nº 21, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 279.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
2.13. A D. MANUEL CASAL PÉREZ, licenza para obras de retellado da vivenda de 84 m2, por
danos do temporal, situada na finca nº 725 de Aido, parroquia de Luou.
Expediente núm: 280.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Manterá as características constructivas e forma da cuberta existente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 52,26 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 112,26 euros.

2.14. A Dª. MÓNICA BALADO MOSQUERA, licenza para obras de retellado dun cuberto de 90
m2 adosado á casa en Mosteiro, segundo plano de situación, parroquia de Lampai.
Expediente núm: 281.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
- 16 -

conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 116,00 euros.

2.15. A Dª. EUGENIA MARTÍNEZ CALVO, licenza para obras de retellado da edificación de uns
de 150 m2 que sinala no plano de situación en Casalonga, parroquia de Calo.
Expediente núm: 282.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras serán as mínimas de conservación
e mantemento do uso preexistente que indica o artigo 103 da Lei 9/2002 e 15/2004 e non
afectarán á estructura do edificio.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 93,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 153,33 euros.

2.16. A D. ENRIQUE FUENTES BREA, licenza para construción dun galpón de usos agrícolas, de
25 m2 na finca nº 665, situada en Samar, parroquia de Reis.
Expediente núm: 283.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase á normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo mínimo de 5
metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Superficie máxima 25 m2.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para harmonizar
coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor
medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.

2.17. A D. GERARDO REGUEIRO PEREIRO, licenza para construción dun porche aberto de 21
m2 adosado á vivenda con estructura sinxela e desmontable rematado con tella do pais,
substitución ou reparación de 11 ventás de 11 m2 e retellado do cuberto existente de 20 m2 en
Seixos, nº 7, parroquia de Luou.
Expediente núm: 284.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán de estructura sinxela e segura que se retranqueará un mínimo de 3 metros a
lindeiros e 8 metros ao eixe da pista pública.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para harmonizar
coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características do
contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
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-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 69,73 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 129,73 euros.

2.18. A D. ADOLFO RIBEIRO CAJARAVILLE, licenza para obras de reparar parede do cuberto
existente, con tabiques de ladrillo revestido e pintado, de uns 40 m2 e pintar o resto do cuberto de
uns 50 m2 e peche polo fronte de 38 ml. en Sestelo, 23, parroquia de Raris.
Expediente núm: 285.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
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terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-O cerre retranquearase xenericamente a 5 metros do eixe da pista e nunca a menos de 1,50
metros da cuneta.
-Os frontes á vía pública do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio podendo acadar 1,30 metros no punto máis alto por razóns de
pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 50,23 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 110,23 euros.

2.19. A Dª. MARÍA DOLORES LÓPEZ SÁNCHEZ, licenza para obras de pintado exterior da
vivenda de 100 m2, en San Sadurniño, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 286.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os
materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 13,18 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 73,18 euros.

2.20. A D. RAMÓN CASAL SEOANE, licenza para obras de pintado de fachada da vivenda de
200 m2, en Tarrio, 16, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 287.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 26,36 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 86,36 euros.
2.21. A D. ANTONIO PAZ TARELA, licenza para obras de pintado de fachada de 75 m2, en
Campos, 1, parroquia de Teo.
Expediente núm: 288.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 9,89 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 69,89 euros.

2.22. A D. AVELINO TATO PEREIRO, licenza para obras de canalización para abastecemento de
auga, atravesando a pista municipal Luou-Raris, en Casal de Reis, parroquia de Oza.
Expediente núm: 289.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións co mesmo material do resto do pavimento,
respetando as canalizacións e servizos urbanísticos existentes na zona, instalando a tubería a
unha profundidade mínima de 80 centímetros para evitar roturas por parte das maquinas de obras
públicas.
-Dará cumprimento das condicións técnicas da compañía adxudicataria Aquagest.
-O importe do aval que garante o perfecto estado do pavimento e servizos públicos ascende a
300 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,00 euros.
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2.23. A D. RAMÓN DOMINGO GARCÍA FIANJO, licenza para segregación da finca 156-C de
3.183,29 m2 no lugar de Regoufe, parroquia de Luou, segundo proxecto asinado polo técnico
Alfredo Varela Nogueira.
Expediente núm: 290.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado, facendo a segregación pola liña divisoria entre
solo de núcleo rural e solo rústico.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.

2.24. A D. JOSÉ SEOANE ALDARIZ, licenza para segregación da finca 1024 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, de 4.316 m2, segundo proxecto asinado polo
técnico Arturo Calvo Tarrio.
Expediente núm: 291.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado, facendo a segregación pola liña divisoria entre
solo de núcleo rural e solo rústico.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.

2.25. A D. GABRIEL NIÓN PATIÑO, en representación de ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA, licenza para ampliación do cemiterio parroquial de Santa María de Bamonde,

situado en A Igrexa, parroquia de Bamonde, segundo proxecto redactado polo arquitecto
Antonio Pernas Varela.
Expediente núm: 292.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O proxecto presentado resolve o acceso ao cemiterio dende o atrio da Igrexa de Bamonde e
dende unha parcela de propiedade municipal. Este segundo acceso e o que da cumprimento á Lei
8/1997 de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
A parcela propiedade do Concello e a 183 do Plano Xeral de Concentración parcelaria de Santa
María de Bamonde. Dita parcela foi cambiada na súa calificación xurídica no pleno de data
2.07.1978 pasando a ser de servicio e uso público.
A calificación xurídica de servicio e uso público, permite o acceso a ampliación do cemiterio de
persoas con mobilidade reducida.
-Para o outorgamento da licenza tramitarase o expediente conforme ao artigo 54 do Regulamento
de policia santiaria mortuoria da Comunidade Autónoma de Galicia.
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as suas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 4.09.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
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-Deberá realizar un control arqueolóxico das obras de remoción de terras, para o cal, con carácter
previo, presentará un proxecto de control e seguimento arqueolóxico, asinado por técnico
competente, ante a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural para a súa autorización, de acordo co
diposto no Decreto 199/1997, de 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na
Comunidade Autónoma de Galicia.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a posta en funcionamento
da instalación. Para a obtención desta licenza de posta en funcionamento será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores así como o informe favorable.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: EQUIPAMENTO RELIXIOSO
-Arquitecto director das obras: Antonio Pernas Varela.
-Arquitecto técnico director: Saul González Casas.
-Edificabilidade: 0,14 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B, 2,90 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 14,32% (p. Neta). Recuamento á aliñación: >8 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3,00 m.
-Presuposto: 119.841,52 €
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.396,83 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.576,83 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.

2.26.- Escrito presentado por D. JOSÉ MANUEL PARDAL SUÁREZ, de data 28.03.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 2340, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Vistos, o informe favorable do arquitecto municipal de data 8.10.2009, o informe xurídico de
Secretaría de data 16.10.2009 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos seus membros, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto
de data 03/07/2007 (nº 257/07), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a D. JOSÉ
MANUEL PARDAL SUÁREZ, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-253-36/09),

para unha vivenda unifamiliar en Texexe, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 227/05, de data, 13.07.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE TITULARIDADE-TOMA DE COÑECEMENTO

2.27.-Dada conta do escrito asinado por D. LUIS IGLESIAS VILLAR, en nome e representación
de CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L., e por D. XOSÉ IGNACIO IGLESIAS VILLAR, de
data 30.09.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 9117, no que se solicita o cambio de
titularidade da licenza urbanística nº 230/08, concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión
de data 11.08.2008 a D. IGNACIO IGLESIAS VILLAR, para construción dunha vivenda
unifamiliar en Casalonga, parroquia de Calo, existindo expediente de cambio de titularidade CT4/08, concedido pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 6.10.2008, polo que a
titularidade pasaba a nome de CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L., e querendo que agora
figure a nome do primitivo titular; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus
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membros, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº 257/07),
publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007:
1º) Tomar coñecemento do citado cambio de titularidade da licenza urbanística nº 230/08,
pasando a nome de D. XOSÉ IGNACIO IGLESIAS VILLAR (expte. CT-3/09), debendo suxeitarse
ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.

2.28.-Dada conta do escrito asinado por D. JACOBO JOSÉ ABOAL VIÑAS e Dª. PATRICIA
RODRÍGUEZ REY, de data 1.10.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 9215, do

2.10.2009, no que solicitan o cambio de titularidade da licenza urbanística nº 169/08, concedida
pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 19.05.2008 a D. David Baluja Alén, para
construción dunha vivenda unifamiliar en Fixó, parroquia de Calo, pasando ao seu nome,
figurando na solicitude a sinatura de conforme do anterior titular; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seus membros, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/07), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007:
1º) Tomar coñecemento do citado cambio de titularidade da licenza urbanística nº 169/08,
pasando a nome de D. JACOBO JOSÉ ABOAL VIÑAS e Dª. PATRICIA RODRÍGUEZ REY (expte.
CT-4/09), debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva
licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.

3. LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-CAMBIO DE TITULARIDADE.
3.1.- Dada conta do escrito asinado por D. Juan Jesús Cerqueiro Pintos, en nome e
representación da sociedade Roberto Seijo Caeiro y Otros, S.C., CIF/NIF: 44827152-Z, de data
30.09.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 9095, no que solicita o cambio de
titularidade do establecemento dedicado a CAFETERÍA, situado en Montouto, Urbanización Los
Rosales, bloque D, portal 2, baixo, parroquia de Cacheiras, que figura ao seu nome segundo
licenza de apertura de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas, expediente nº 17/03,
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concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 2.11.2004, pasando a nome de D.
JOSÉ MANUEL VARELA LADO; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seus membros, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo
Decreto de data 03/07/2007 (nº 257/07), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento (expte CTE-3/09), pasando a nome
de D. JOSÉ MANUEL VARELA LADO, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as
que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.

4. DEVOLUCIÓN DE AVAL URBANÍSTICO.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 13/10/2009 que
se recolle a continuación:
“Vista a instancia de D.MANUEL PORTO CAO, en representación de PROMOCIONES
VENGALICIA SL, presentada no Rexistro Xeral deste Concello en data 10/03/2009, con nº
1.742, pola cal insta a esta Entidade á devolución do aval presentado como garantía das obras
de construcción de sete vivendas unifamiliares ailladas, por importe de 24.600€.
Visto o informe favorable á devolución formulado polo Arquitecto Municipal, D. Ignacio Soto
González.
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local, a adopción dos seguintes acordos:
1º) Aprobar a devolución do aval de 24.600€ a PROMOCIONES VENGALICIA SL.
2º) Dar conta do presente acordo aos Departamento de Urbanismo así como aos Servizos
Económicos do Concello aos efectos oportunos.
Teo, 13 de outubro de 2009.
O ALCALDE
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1º) Aprobar a devolución do aval de 24.600€ a PROMOCIONES VENGALICIA SL.
2º) Dar conta do presente acordo aos Departamento de Urbanismo así como aos Servizos
Económicos do Concello aos efectos oportunos.
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5.

APROBACIÓN

DE

EXPEDIENTE

DE

CONTRATACIÓN

DA

OBRA

DE

“ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN XESTA-FOLGUEIRAS”.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 14/10/2009 que
se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 5 de outubro
de 2009, para adxudicar as obras de “ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN XESTAFOLGUEIRAS”, financiado con cargo á TERCEIRA FASE DA ANUALIDADE 2009 DO PLAN
DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS (PCC 2008/2011), aprobado pola Deputación
Provincial de a Coruña.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
-Proxecto de obras, redactado polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, aprobado polo
Pleno da Corporación na sesión celebrada o 30 de setembro de 2008.
-Acta de replanteo de data 05/10/2009
-Certificado de existencia de crédito de 05/10/2009
-Prego de cláusulas administrativas particulares de 05/10/09, de acordo co Prego-tipo
aprobado pola Deputación para as obras comprendidas nos plans provinciais, que foron
publicados no BOP nº 129 do 08/06/2009.
-Informe de Adxunta a Secretaría de 06/10/2009
-Informe de Intervención de 08/10/2009
Visto o proxecto “ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN XESTA-FOLGUEIRAS”,
redactado polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, cun orzamento de execución por
contrata de 325.927,88 €, dos que 280.972,31 € corresponden ó valor estimado do contrato e
44.955,57 € ó IVE.
Considerando o disposto nos artigos 93, 94, e 141 a 145 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a
adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e
no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.-. Aprobar o expediente de contratación das obras de “ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN XESTA-FOLGUEIRAS”,
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
05/10/2009, que rexerá a contratación.
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Terceiro.- Aprobar o gasto correspondente por importe de TRESCENTOS VINTE E CINCO
MIL NOVECENTOS VINTE E SETE EUROS CON OITENTA E OITO CÉNTIMOS
(325.927,88 €), IVE engadido, con cargo a partida orzamentaria 441/611.02 do estado de gastos
do vixente orzamento do Concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adxudicación, mediante procedemento aberto
con multiplicidade de criterios de valoración, publicando o anuncio de licitación no BOP, no
perfil do contratante do Concello e nun dos diarios de maior tirada na Comunidade Autónoma
de Galicia.
En Teo, a 14 de outubro de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.-. Aprobar o expediente de contratación das obras de “ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN XESTA-FOLGUEIRAS”,
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
05/10/2009, que rexerá a contratación.
Terceiro.- Aprobar o gasto correspondente por importe de TRESCENTOS VINTE E CINCO
MIL NOVECENTOS VINTE E SETE EUROS CON OITENTA E OITO CÉNTIMOS
(325.927,88 €), IVE engadido, con cargo a partida orzamentaria 441/611.02 do estado de gastos
do vixente orzamento do Concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adxudicación, mediante procedemento aberto
con multiplicidade de criterios de valoración, publicando o anuncio de licitación no BOP, no
perfil do contratante do Concello e nun dos diarios de maior tirada na Comunidade Autónoma de
Galicia.

6. APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OBRA.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 14/10/2009 que
se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vista a certificación de obra número 3 e derradeira da obra denominada “REPARACIÓN E
REPOSICIÓN DE ACERAS DA URBANIZACIÓN PARQUE MONTOUTO, asinada polo director
facultativo de obra, D. Carlos Antelo Martínez, e polo contratista DICONSA, DISEÑO Y

- 33 -

CONSTRUCCIÓN SL, e a factura correspondente por un importe de 44.204,64 €,
28/09/2009.

de data

Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 14/10/2009.
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 3 e derradeira correspondente á obra “REPARACION E
REPOSICIÓN DE ACERAS DA URBANIZACIÓN PARQUE MONTOUTO así como a factura
número 94/2009 de data 28/09/2009, por importe de 44.204,64€, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos.
Teo, 14 de outubro de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 3 e derradeira correspondente á obra
“REPARACION E REPOSICIÓN DE ACERAS DA URBANIZACIÓN PARQUE
MONTOUTO así como a factura número 94/2009 de data 28/09/2009, por importe de
44.204,64€, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos.

7. PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
Dase conta da proposta da Alcaldía de 16/10/2009, que se reproduce a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento aberto, con un único
criterio de adxudicación, do SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO, por importe de 100.000,00 euros anuais (86.206,90 €, de
valor estimado do contrato máis 13.793,10 € de IVE), aprobado por acordo da Xunta de Goberno
Local de data 17/08/2009.
Considerando que, tal e como se desprende do Informe do encargado do Rexistro Xeral do Concello
de Teo, de 02/10/2009, presentaron oferta as empresas que se relacionan a continuación:
-PEDRA SALGADA SERVIZOS, rexistro de entrada nº 8.500
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-LIMPIEZAS GERMANIA, rexistro de entrada nº 8.831
-CLECE, S.A., rexistro de entrada nº 8.965
-LIMPIEZAS EL POLíGONO, S.L., rexistro de entrada nº 9.175
-PULMAR-DEZA, S.L., rexistro de entrada nº 9.176
Considerando que a mesa de contratación, na reunión de 05/10/2009, acordou admitir as ofertas de
todas as empresas presentadas á licitación, por axustarse ao previsto no prego de cláusulas
administrativas particulares.
Considerando que a mesa de contratación reuniuse, con data 07/10/2009, formulando a proposta de
adxudicación a favor da empresa PEDRA SALGADA SERVIZOS, por ser a que fai a oferta mais
ventaxosa.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando o disposto nos artigos 135 e 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste
acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente o contrato de SERVICIO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO, á empresa PEDRA SALGADA
SERVIZOS, con CIF B-70.001.128, con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e de prescricións técnicas e a súa oferta, por importe de 92.776,80 € anuais, (79.980,00
€ de valor estimado do contrato, máis 12.796,80 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 3.999,00 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 15 días hábiles
contados a partir do día seguinte ó da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a
documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no perfil do contratante.
En Teo a 16 de outubro de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente o contrato de SERVICIO DE LIMPEZA DE
EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO, á empresa PEDRA
SALGADA SERVIZOS, con CIF B-70.001.128, con estrita suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e de prescricións técnicas e a súa oferta, por importe de
92.776,80 € anuais, (79.980,00 € de valor estimado do contrato, máis 12.796,80 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 3.999,00 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co
prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no
prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da adxudicación
provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o
adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o artigo 135.4
da LCSP.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a
definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no perfil do contratante.

8. ROGOS E PREGUNTAS.
Entrados neste punto non se presenta ningun/ha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta e cinco minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria dou
fe.
O Alcalde

A Secretaria

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 2 DE NOVEMBRO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:15 horas do día 2 de novembro de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D. Andrés Fernández Martínez
Non asisten, previa excusa::
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventora: D.ª Monica I. Lado Varela
Secretaria: D.ª Virginia Fraga Díaz.

ORDE DO DÍA:
1. LICENZAS URBANÍSTICAS
2. CONTRATACIÓN:
2.1.

DEVOLUCIÓN

DE

AVAL

DA

EMPRESA

“LIMPIEZAS

MAGDALENO

MORILLAS”
2.2. DEVOLUCIÓN DE AVAIS DA EMPRESA “VIEIROS INFORMACIÓN EN REDE,
S.L.”
2.3. DEVOLUCIÓN DE AVAL DA EMPRESA “CERNADAS Y VALIÑA, S.L.”
3. BONIFICACIÓN DO ICIO A ASPAMITE
4. XUSTIFICACIÓN DE CONVENIO CON ASPAMITE
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5. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
6. ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

2. LICENZAS URBANÍSTICAS
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes, dos seis
que legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/07), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación
de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados
polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

1.1. A Dª. MERCEDES GARCÍA NOVIO, en representación de ASPAMITE, licenza para
construción dun centro de atención á discapacidade: centro de día e centro ocupacional, en Fixó,
SAUR-2, As Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto Jesús
Conde García.
Expediente núm: 293.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 19.10.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
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-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: Docente
-Arquitecto director das obras: Jesús Conde García.
-Arquitecto técnico director: Luis Llorente Taboada.
-Edificabilidade: 0,80 m2/m2 (2062,40 m2).
-Altura máxima: B+1, < 7,00 m.
-.Posición da edificación: Recuamento a lindeiros: 3,00 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 795.155,03 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 15.903,10 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 1.721,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 17.744,10 euros.
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1.2. A D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Reboredo, parroquia de Bamonde, segundo proxecto redactado polo arquitecto
Francisco Javier Fernández Echeverría.
Expediente núm: 294.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
04.09.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Francisco Javier Fernández Echeverría.
-Arquitecto técnico director: Enrique Perol Rama.
-Edificabilidade: 0,22 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 6,73 m.
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-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 17,50% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 8,21
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 5,97 m. Pendente máxima de cuberta: 24º. Altura do
cumio: 1,76 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 132.517,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.650,34 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 226,20 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.996,54 euros.

1.3. A D. FERNANDO MONTES RODRÍGUEZ e Dª. MARÍA JOSÉ RARIS TARRIO, licenza
para construción dunha vivenda unifamiliar en Nespereira, parroquia de Luou, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Alfredo Varela Nogueira.
Expediente núm: 295.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
08.10.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Alfredo Varela Nogueira.
-Arquitecto técnico director: Juan Antonio Pombo Couselo.
-Edificabilidade: 0,25 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1+BC, 5,65 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 15,89% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 9,50
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3,00 m. Pendente máxima de cuberta: 33º. Altura do
cumio: 3,23 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 155.801,77 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3.116,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 196,86 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 3.432,90 euros.

1.4. A D. JOSÉ JAIME GONZÁLEZ SOUTO, licenza para construción de un cerre de 14 ml., con
base de formigón, postes e malla, polo fronte da finca nº 83 da expropiación da estrada AC-841,
na parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 296.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase á distancia que indica a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras.
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-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 8,71 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 68,71 €.

1.5. A D. MANUEL CASAL PEREZ, licenza para obras menores de conservacion e mantemento
da cuberta da vivenda unifamiliar e construcion dun garaxe de 25 m2, na parte posterior da
fachada principal, adosado a vivenda, na vivenda situada na finca nº 725 de Aido, parroquia de
Luou.
Expediente núm: 297.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Mantera as características constructivas e forma da cuberta existente.
-O galpón retranquearase un minimo de 8 metros ao eixe das pistas e 3 metros a lindeiros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 77,72 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 137,72 euros.

1.6. A Dª. MARIA CARMEN VAZQUEZ SOUTO, licenza para obras de retellado do cuberto
existente de 7 m2, na finca nº 434 de Mallos, parroquia de Teo.
Expediente núm: 298.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
-8-

terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4,36 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 64,36 euros.

1.7. A Dª. Mª JOSEFA RIAL CONDE, en nome de COMUNIDADE DE PROPIETARIOS E
USUARIOS DE AUGAS ASOCIACION VILARAUGAS, licenza para obras de reparacion de
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tubería de auga na pista Vilar de Calo-Reis en duas zonas segundo plano de situacion, parroquia
de Calo.
Expediente núm: 299.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións co mesmo material do resto do pavimento,
respectando as canalizacións e servizos urbanísticos existentes na zona.
-As obras afectaran exclusivamente a dous puntos que indican no plano de emprazamento de uns
2 metros cuadrados de superficie máxima.
-O corte executarase con radial e os materiais de recheo serán con material seleccionado.
-Os traballos de reposicion do firme deberán ser executados por empresa especialista para igualar
o firme ao existente tanto en cor como en calidade e compactación.
-Dara cumprimento das condicions técnicas da compañía adxudicataria Aquagest.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-O importe do aval que garante o perfecto estado do pavimento e servizos públicos ascende a
200 €, presentado mediante ingreso en efectivo do dia 28.10.2009.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,00 euros.
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1.8. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para obras de subministro en RBT en
Ameneiro 1, parroquia de Calo, segundo proxecto canalizacion de media tensión para o
suministro de enerxia eléctrica a una vivenda (SDG: 218309030233).
Figura no expediente aval presentado por MALGA S.L. o 18.06.2009, rexistro de entrada nº 5521,
por importe de 250 € como garante da reparación de danos sobre viais públicos.
Expediente núm: 300.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións.
-Eliminaranse todolos soportes aéreos para a acometida.
-Darase cumprimento da normativa sectorial vixente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 6,15 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,15 euros.

1.9. A D. JOAQUÍN RUÍZ BRIHUESA, licenza para segregación da finca 1500 do polígono 503,
situada no lugar de Montes, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto asinado polo técnico
David Mahia Castelao.
Expediente núm: 301.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado, debendo ceder ao Concello no momento de
solicitude de construción ou cerre, o terreo correspondente a ampliación de viario público
segundo os artigos 24.2 e 171 da Lei 9/2002, que será como mínimo o terreo existente entre o
borde da finca e ata a distancia de 4,00 metros do eixe da pista existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.

1.10.- Escrito presentado por Dª. MARÍA BELÉN MUIÑA ROMAY, de data 22.08.2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 7176, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Vistos, o informe favorable do arquitecto municipal de data 15.10.2009, o informe xurídico de
Secretaría de data 30.10.2009 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº 257/07), publicado
no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a Dª. MARÍA BELÉN MUIÑA ROMAY, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-22-37/09), para unha vivenda unifamiliar en Espasande,

parroquia de Luou, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 69/02, de data
20.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE TITULARIDADE-TOMA DE COÑECEMENTO

1.11.-Dada conta do escrito asinado por Dª. María Lourdes Leborán Guldrís, de data 28.10.2009,
con rexistro de entrada no Concello núm. 10045, no que solicita o cambio de titularidade da
licenza urbanística nº 254/05, concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data
19.08.2005, para construción dunha vivenda unifamiliar na finca 1153 en Socastro, parroquia de
Calo, pasando a nome de D. MARCOS A. GATO MOSQUERA, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos catro membros presentes, dos seis que legalmente a compoñen, acorda, por
delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº 257/07), publicado no BOP nº
162, de 14/07/2007:
1º) Tomar coñecemento do citado cambio de titularidade da licenza urbanística nº 254/05,
pasando a nome de D. MARCOS A. GATO MOSQUERA (expte. CT-5/09), debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.

2. CONTRATACIÓN.
2.1.

DEVOLUCIÓN

DE

AVAL

DA

EMPRESA

“LIMPIEZAS

MAGDALENO

MORILLAS”
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
30/10/2009, que se recolle a continuación:
“Vista a solicitude presentada en data 08/06/2009, por Dª. Encarnación Magdaleno Morillas, en
representación de LIMPIEZAS MAGDALENO MORILLAS E HIJOS SL, instando á devolución
da garantía definitiva do contrato de SERVIZO DE LIMPEZA de diversos edificios municipais.
Visto o informe da Intervención municipal, en aplicación dos arts. 43 a 44, 47 e 147 do RDL
2/2000, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas
e o art. 65 do RD 1098/2001,
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local:
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1.- Autorizar a cancelación da garantía definitiva por importe de 3.855,75 € constituidas para ó
contrato de SERVIZO DE LIMPEZA de diversos edificios municipais e a devolución da mesma
ao adxudicatario.
2.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro de
avais.”.
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1º) Aprobar a devolución da garantía definitiva, por importe de 3.855,75 € a LIMPIEZAS
MAGDALENO MORILLAS E HIJOS SL
2º) Dar conta do presente acordo aos Servizos Económicos do Concello aos efectos
oportunos.

2.2. DEVOLUCIÓN DE AVAIS DA EMPRESA “VIEIROS INFORMACIÓN EN REDE,
S.L.”
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 29/10/2009 que
se recolle a continuación:
“Vista a solicitude presentada en data 28/08/2009, por D. Lois Carlos Rodríguez Martínez, en
representación de VIEIROS INFORMACIÓN EN REDE SL, instando á devolución das
garantías provisional e definitiva do contrato de CREACIÓN DUN PORTAL WEB PARA A
AGRUPACIÓN DE DESENVOLVEMENTO COMPOSTELA, DENTRO DO PROXECTO
EQUAL.
Visto o informe da Intervención municipal, en aplicación dos arts. 43 a 44, 47 e 147 do RDL
2/2000, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas
e o art. 65 do RD 1098/2001,
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local:
1.- Autorizar a cancelación da garantía provisional por importe de 400 €, e da garantía
definitiva, por importe de 700€, constituidas para ó contrato de CREACIÓN DUN PORTAL
WEB PARA A AGRUPACIÓN DE DESENVOLVEMENTO COMPOSTELA, DENTRO DO
PROXECTO EQUAL. , e a devolución das mesmas ao adxudicatario.
2.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro de
avais.”.
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
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1º) Aprobar a devolución das garantías provisional e definitiva, por importe de,
respectivamente, 400€ e 700€ a VIEIROS INFORMACIÓN EN REDE SL
2º) Dar conta do presente acordo aos Servizos Económicos do Concello aos efectos
oportunos.

2.3. DEVOLUCIÓN DE AVAL DA EMPRESA “CERNADAS Y VALIÑA, S.L.”
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 26/10/2009 que
se recolle a continuación:
“Vista a solicitude de devolución de garantía definitiva presentada por D. Jesús Cernadas Valiña de
devolución de garantía definitiva do contrato de obra de Saneamento e Abastecemento en Cerdeira e
Olveira.
Visto o informe favorable da Intervención municipal, en aplicación dos arts. 43 a 44, 47 e 147 do RDL
2/2000, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas e o art.
65 do RD 1098/2001,
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local:
1.- Autorizar a cancelación da garantía definitiva por importe de 3.728,69 €, constituida por
EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑA SL correspondente ó contrato ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN CERDEIRA E OLVEIRA, e a devolución da mesma ó adxudicatario.
2.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro de avais.”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1º) Aprobar a devolución da garantía definitiva, por importe de 3.728,69 € a
EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑA SL

2º) Dar conta do presente acordo aos Servizos Económicos do Concello aos efectos
oportunos.

3. BONIFICACIÓN DO ICIO A ASPAMITE.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 30/10/2009 que
se recolle a continuación:
“Vista a instancia de Dª Mercedes García Novio, presentada no rexistro de entrada en data
07/10/2009, en representación de ASPAMITE, pola cal solicita a esta Entidade o recoñecemento
dunha bonificación do 90% na cota tributaria do ICIO correspondente ao expediente de obras
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de acondicionamento de edificio de As Galanas, s/nº, Calo- Teo, en aplicación do artigo 9º
apartados 1 b) e c) e 4, da Ordenanza fiscal reguladora do imposto.
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto, de data 14/10/2009.
Considerando que, por motivos de urxencia, mediante Resolución de Alcaldía de data
14/10/2009, lle foron recoñecidas as bonificacións que eran compatibles, isto é, o 50% do artigo
9.1b) e o 10% do artigo 9.4 da Ordenanza Fiscal .
Considerando non obstante que, a bonificación do apartado 1b) debe ser ratificada polo Pleno
da Corporación e que a bonificación do apartado 4 debe ser ratificada por Xunta de Goberno
Local, segundo citado artigo 9.
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local:
1º.- Estimar parcialmente a solicitude, ratificando o disposto por Resolución de Alcaldía de data
14/10/2009, que recoñece a bonificación do 10% do artigo 9.4(10% sobre os gastos de
execución material ate o límite do 30% da cota tributaria).
2º.-Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería aos efectos de practicar a
devolución de ingresos que proceda.
3º.-Dar conta do presente acordo á interesada.”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1º.- Estimar parcialmente a solicitude, ratificando o disposto por Resolución de Alcaldía de
data 14/10/2009, que recoñece a bonificación do 10% do artigo 9.4(10% sobre os gastos de
execución material ate o límite do 30% da cota tributaria).
2º.-Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería aos efectos de practicar a
devolución de ingresos que proceda.
3º.-Dar conta do presente acordo á interesada.

4. XUSTIFICACIÓN DE CONVENIO CON ASPAMITE.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 23/10/2009 que
se recolle a continuación:
“Visto que mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 16/02/2009 polo que se
concede unha subvención de 30.000,00 € a ASPAMITE para o transporte de usuarios ó Centro
de actvidades, e o Convenio regulador de data 02/03/2009 .
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Vista a conta xustificativa presentada pola entidade beneficiaria correspondente ó terceiro
trimestre de 2009, por importe de 5.922,45 €.
Visto o informe de fiscalización favorable da Intervención municipal,
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO:
1.- Aprobar as conta xustificativa seguinte:
Beneficiario

Subvención a aboar

Asoc. de pais de minusválidos "ASPAMITE” de Teo

5.922,45 €

2.- Notificar o presente ós interesados con sinalamento dos recursos procedentes, e dar traslado
ó departamento de Intervención para o seu coñecemento ós efectos oportunos.”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar as conta xustificativa seguinte:
Beneficiario

Subvención a aboar

Asoc. de pais de minusválidos "ASPAMITE” de Teo

5.922,45 €

2.- Notificar o presente ós interesados con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ó departamento de Intervención para o seu coñecemento ós efectos oportunos.

5. PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
Entrados neste punto, non se presenta ningunha.

6. ROGOS E PREGUNTAS.
Entrados neste punto non se presenta ningun/ha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta e cinco, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria dou fe.
O Alcalde

A Secretaria

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 16 DE NOVEMBRO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:20 horas do día 16 de novembro de 2009, reuníronse en
primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión
ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez
Non asiste, previa excusa:
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventora: D.ª Monica I. Lado Varela
Secretaria: D.ª Virginia Fraga Díaz

ORDE DO DÍA:
1. APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 05.10.2009 E 19.10.2009.
2. LICENZAS URBANÍSTICAS
3. CONTRATACIÓN:
3.1. DEVOLUCIÓN DE AVAIS DA EMPRESA “PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
FANDIÑO Y SUÁREZ”
3.2. DEVOLUCIÓN DE AVAL DE D. MARCELINO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
4. BONIFICACIÓN DO ICIO A ASPAMITE
5. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
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6. ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1. APROBACIÓN DE ACTAS DAS SESIÓNS ORDINARIAS DE 05/10/2007 E 19/10/2009.
Acta da sesión ordinaria do día 05 de outubro de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 05/10/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.
Acta da sesión ordinaria de 19 de outubro de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 19/10/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.

2. LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros, acorda, por
delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº 257/07), publicado no BOP nº
162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a
salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da
normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os
importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada
por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
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2.1. A D. ANTONIO SAYÁNS RIBADAS, licenza para reforma parcial de vivenda unifamiliar
illada, situada en O Outeiro, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo arquitecto Jesús
Carrillo Pena.
Expediente núm: 302.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 16.06.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Jesús Carrillo Pena.
-Arquitecto técnico director: Jesús Sánchez García.
-Edificabilidade: 0,15 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 6,18 m.
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-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 17,40% (p. Neta). Recuamento á aliñación: >8,00
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3,00 m. Pendente máxima de cuberta: 20º. Altura do
cumio: 1,93 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 52.700,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.054,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.234,00 euros.

2.2. A Dª. MARÍA BUSTO GALEGO, licenza para construción de un cerre de 104,66 ml., na
parcela 2 de Insua, segundo plano de situación, parroquia de Luou.
Expediente núm: 303.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase á distancia mínima de 5 metros do eixe da pista e a base do cerre situarase na
mesma cota que o pavimento da estrada.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 65,12 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 125,12 €.

2.3. A Dª. PATRICIA RUSO PAZ e D. JESÚS RODRÍGUEZ MONTOIRO, licenza para
construción de un cerre de 103,71 ml., na parcela 3 de Insua, segundo plano de situación,
parroquia de Luou.
Expediente núm: 304.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase á distancia mínima de 5 metros do eixe da pista e a base do cerre situarase na
mesma cota que o pavimento da estrada.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 64,52 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 124,52 €.

2.4. A D. MANUEL CASTRO ESCARIZ, licenza para construción de un cerre de 80 ml., con
adobe e alambre, nas fincas núms. 423 e 424 de Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 305.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista, de acordo co documento de cesión de data 6 de marzo de 2008 no solo
de núcleo rural e a mesma distancia no solo rústico correspondente á unificación das fincas.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico, entre lindeiros, que indica o artigo
42.1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 €.

2.5. A D. J. BENITO ELIAS IGLESIAS, licenza para construción de un cerre de 25 ml., con
bloques, postes e alambre, nas fincas núms. 1538 e 1539 de Pedreira, parroquia de Calo.
Expediente núm: 306.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 15,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 75,56 €.

2.6. A Dª. MERCEDES CARRILLO GONZÁLEZ, licenza para construción de un cerre de 19
ml., entre lindeiros, con bloques, postes e alambre, na finca núm. 938 de Casalonga, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 307.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-O primeiro poste do cerre situarase á distancia de 4 metros ao eixe da pista existente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico, entre lindeiros, que indica o artigo
42.1c da Lei 9/2002 para fincas sen edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 11,82 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 71,82 €.

2.7. A D. PERFECTO BARCALA MOSQUERA, licenza para construción de un cerre de 17 ml.,
entre lindeiros, con postes de formigón, malla de alambre con base de formigón e bloque, en
Covas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 308.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico, entre lindeiros, que indica o artigo
42.1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10,58 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,58 €.

2.8. A D. AMABLE COTÓN ALBOR, en representación de ROCOCO S.L. EN LIQUIDACIÓN,
licenza para construción de un cerre entre lindeiros, segundo plano que se xunta coa solicitude en
A Póboa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 309.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 30,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 90,00 €.

2.9. A D. ALFONSO MELLA CASTRO, licenza para obras de modificación da ubicación do
portal de acceso á vivenda por mor das obras da estrada AC-841, e cerre da finca de 50 ml., entre
lindeiros, en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 310.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre iniciarase á distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista forestal.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 113,11 €.

2.10. A D. JOSÉ ANTONIO MATALOBOS PAZOS, licenza para obras de reposición de tella do
pais da súa vivenda de 340 m2, en Sestelo, 5, parroquia de Raris.
Expediente núm: 311.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías tradicionais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 211,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 271,55 euros.
2.11. A D. FRANCISCO JAVIER DEVESA PARAJÓ, licenza para obras de retellado de 130 m2,
na finca que se indica no plano de situación presentado, en A Igrexa, parroquia de Luou.
Expediente núm: 312.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
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edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 80,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 140,89 euros.
2.12. A D. JAIME GÓMEZ SOUTO, licenza para obras de retellado da vivenda de 90 m2, en
Vilariño, 14, parroquia de Vilariño.
Expediente núm: 313.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías tradicionais.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 116,00 euros.
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2.13. A D. MANUEL ÁNGEL CABANA REY, licenza para obras de retellado de 80 m2, en
Concepción Arenal, 63 de Parque Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 314.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías tradicionais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 euros.
2.14. A Dª. FLORINDA MARTÍNEZ REY, licenza para obras de retellado da vivenda de 80 m2,
en A Póboa, 27, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 315.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías tradicionais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 euros.
2.15. A D. ARTURO BANZAS YLLODO, licenza para construción dun galpón de 4 m2 adosado a
vivenda, para a calefacción, en Penelas, 27, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 316.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase un mínimo de 3 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-As obras executaranse dando cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 empregando materiais
adecuados.
-Dará trámite das autorizacións da normativa sectorial correspondente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 11,34 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 71,34 euros.

2.16. A D. CARLOS OTERO CAJARAVILLE, licenza para obras de pintura exterior de fachada
de 200 m2, na casa nº 12 de Coira, parroquia de Reis.
Expediente núm: 317.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os
materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 26,36 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 86,36 euros.

2.17. A D. BRAULIO ANCA COYA, licenza para cambiar as ventás na vivenda de Rúa
Castiñeiro, U-9-A, 3º C de Os Tilos.
Expediente núm: 318.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os
materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-O deseño, cor e aspecto exterior da carpintería deberá ser idéntico o existente no resto do
edificio.
-Contará coas correspondentes autorizacións da normativa vixente.
- 20 -

-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,44 euros.

2.18. A Dª. MARINA COSTAS SUEIRAS, licenza para cambiar dúas ventás tipo velux e cambio
de sanitarios no aseo na vivenda de Concepción Arenal, nº 38, Parque Montouto, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 319.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e tipoloxías
actuais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
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-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 23,45 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 83,45 euros.

2.19. A Dª. MERCEDES PAZOS MONTES, licenza para obras de repicado de cales e cemento
das paredes de pedra, lavado a presión e cintado de xuntas co morteiro na vivenda de Insua,
parroquia de Luou.
Expediente núm: 320.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
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terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os
materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 119,47 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 179,47 euros.

2.20. A Dª. MARÍA DEL CARMEN IGLESIAS GONZÁLEZ, licenza para obras de formigonar
soleira de 3,20 x 2,40 mts en Constenla, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 321.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 7,68 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 67,68 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.

2.21.- Escrito presentado por Dª. AURORA MOSQUERA LAREO, de data 6.08.2009, con
rexistro de entrada no Concello núm. 7001, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Vistos, o informe favorable do arquitecto municipal de data 2.11.2009, o informe xurídico de
Secretaría de data 13.11.2009 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos seus membros, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto
de data 03/07/2007 (nº 257/07), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a Dª.
AURORA MOSQUERA LAREO, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-313-38/09),
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para unha vivenda unifamiliar en Socastro, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base
á licenza municipal núm. 7/07, de data 23.02.2007.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

2.22.- Escrito presentado por D. BALDUINO GONZÁLEZ CASTELO, en representación de
PROMOCIONES GONZÁLEZ Y CASTELO S.L., de data 6.10.2009, con rexistro de entrada no

Concello núm. 9337, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Vistos, o informe favorable do arquitecto municipal de data 9.11.2009, o informe xurídico de
Secretaría de data 13.11.2009 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seus membros, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto
de data 03/07/2007 (nº 257/07), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a D.
BALDUINO GONZÁLEZ CASTELO, en representación de PROMOCIONES GONZÁLEZ Y
CASTELO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-315-39/09), para unha vivenda

unifamiliar (Fase 1 - Vivenda 3) en Balcaide, parroquia de Calo, de un total de seis vivendas que
figuraban na licenza outorgada, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
367/05, de data 28.11.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

2.23.- Escrito presentado por D. Mario Miguel Carril Vázquez, en representación de
CASUÍSTICA DE INVERSIONES AD3 S.L., de data 21.10.2009, con rexistro de entrada no

Concello núm. 9787, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Vistos, o informe favorable do arquitecto municipal de data 2.11.2009, o informe xurídico de
Secretaría de data 13.11.2009 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seus membros, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto
de data 03/07/2007 (nº 257/07), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a D. Mario
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Miguel Carril Vázquez, en representación de CASUÍSTICA DE INVERSIONES AD3 S.L., a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-316-40/09), para dúas vivendas unifamiliares en

Ferreiriño, parroquia de Reis (Parcelas 1 e 5), segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 226/05, de data 13.07.2005, e 15/08 e 19/08 de data 7.01.2008 (Reaxustes).
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CORRECIÓN DE ERRO.

2.24.- Visto o escrito asinado por D. JOSÉ SANTIAGO BOUZAS LOUZAO, de data 26.10.2009,
con rexistro de entrada número 9917, no que solicita a corrección do erro detectado, en canto ao
emprazamento específico (Parcela nº 8), no texto da licenza de primeira ocupación expte. O-31434/09, concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 5/10/2009.

Considerando o disposto no artigo 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros, acorda:

1º) Rectificar o erro detectado no acordo citado da Xunta de Goberno Local, correxíndose o
emprazamento da vivenda cuxa licenza de primeira ocupación se solicita que aparece no citado
acordo (Ferreiriño, parroquia de Reis) por “Ferreiriño, parroquia de Reis (Parcela nº 8)”.

2º) Ordear a devolución do expediente ao Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.

3. DEVOLUCIÓN AVAIS URBANÍSTICOS.
3.1. DEVOLUCIÓN DE AVAIS DA EMPRESA “PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
FANDIÑO Y SUÁREZ”.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 03/11/2009 que
se recolle a continuación:
- 26 -

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Vista a instancia de D.JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de PROMOCIÓN DE
VIVIENDAS FANDIÑO Y SUÁREZ SL, presentada no Rexistro Xeral deste Concello en data
28/07/2009, con nº 6.683 pola cal insta a esta Entidade á devolución do tres avais presentados
como garantía das obras de construcción de 8 vivendas unifamiliares en Calo, por importes de
3.370€, 1.980€ e 1.803€ respectivamente.
Visto o informe favorable á devolución formulado polo Arquitecto Técnico Municipal D. Luis
Javier Castro Martínez , de data 02/11/2009.
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local, a adopción dos seguintes acordos:
1º) Aprobar a devolución dos tres avais de 3.370€ 1980€ e 1.803€, a PROMOCIÓN DE
VIVIENDAS FANDIÑO Y SUÁREZ SL
2º) Dar conta do presente acordo aos Departamento de Urbanismo así como aos Servizos
Económicos do Concello aos efectos oportunos.
Teo, 3 de novembro de 2009.
O ALCALDE
Martiño Noriega Sánchez
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1º) Aprobar a devolución dos tres avais de 3.370€ 1980€ e 1.803€, a PROMOCIÓN DE
VIVIENDAS FANDIÑO Y SUÁREZ SL.
2º) Dar conta do presente acordo aos Departamento de Urbanismo así como aos Servizos
Económicos do Concello aos efectos oportunos.

3.2. DEVOLUCIÓN DE AVAL DE D. MARCELINO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 03/11/2009 que
se recolle a continuación:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Vista a instancia de D.MARCELINO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, presentada no Rexistro Xeral
deste Concello en data 14/09/2009, con nº 8028, pola cal insta a esta Entidade á devolución do
aval presentado como garantía das obras do expediente de licenza urbanística nº183/09, por
importe de 200€.
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Visto o informe favorable á devolución formulado polo Arquitecto Técnico Municipal, D.Luis
Javier Castro Martínez.
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local, a adopción dos seguintes acordos:
1º) Aprobar a devolución do aval de 200€ a MARCELINO FERNÁNDEZ RODRIGUEZ
2º) Dar conta do presente acordo aos Departamento de Urbanismo así como aos Servizos
Económicos do Concello aos efectos oportunos.
Teo, 3 de novembro de 2009.
O ALCALDE
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1º) Aprobar a devolución do aval de 200€ a MARCELINO FERNÁNDEZ RODRIGUEZ
2º) Dar conta do presente acordo aos Departamento de Urbanismo así como aos Servizos
Económicos do Concello aos efectos oportunos.

4. BONIFICACIÓN DO ICIO A ASPAMITE.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 10/11/2009 que
se recolle a continuación:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Vista a instancia de Dª Mercedes García Novio, presentada no rexisto de entrada en data
20/10/2009, en representación de ASPAMITE, pola cal solicita a esta Entidade o recoñecemento
das bonificacións do artigo 9.1b) c) e 9.2 da Ordenzanza Fiscal do ICIO , correspondentes ás
obras de construcción dun Centro de Atención á Discapacidade na finca nº 24 –SAUR 2 en Fixó.
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto, de data 10/11/2009.
Considerando que a bonificación do artigo 9.2 debe ser concedida por Xunta de Goberno Local,
segundo citado artigo 9.
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local:
1º.- Estimar parcialmente a solicitude, e recoñecer a bonificación do 25% dos gastos de
execución material a que fai referencia o artigo 9.2 da Ordenanza Fiscal reguladora do ICIO.
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2º.-Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería aos efectos de practicar a
devolución de ingresos que proceda.
3º.-Dar conta do presente acordo á interesada.
Teo, 10 de novembro de 2009.
O ALCALDE
Martiño Noriega Sánchez
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros acorda:
1º.- Estimar parcialmente a solicitude, e recoñecer a bonificación do 25% dos gastos de
execución material a que fai referencia o artigo 9.2 da Ordenanza Fiscal reguladora do
ICIO.
2º.-Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería aos efectos de practicar a
devolución de ingresos que proceda.
3º.-Dar conta do presente acordo á interesada.

5. PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
5.1.- ADXUDICACION DEFINITIVA DO SERVIZO DE “LIMPEZA DE EDIFICIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO”.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 16/11/2009 que
se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Á vista do expediente instruído para a contratación, mediante procedemento aberto, con un
único criterio de adxudicación, do SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO, tramitado como consecuencia da Providencia da
alcaldía de 5 de agosto de 2009.
Considerando que no mesmo consta o acordo da Xunta de Goberno Local de data 19/10/2009,
polo que se adxudica provisionalmente o referido servicio á empresa “PEDRA SALGADA,
S.L.”, con CIF B70001128, polo prezo de 92.776,80 euros anuais (79.980,00 de valor estimado
do contrato máis €, mais 12.796,80 € de IVE).
Considerando que o acordo foi debidamente notificado ós licitadores e publicado no perfil do
contratante do Concello de Teo o 26 de outubro de 2009, dando cumprimento ó establecido no
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apartado 3 do artigo 135 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, (en
diante LCSP).
Considerando que dentro do prazo establecido o adxudicatario provisional presentou a
documentación á que se refire o apartado 4 do referido artigo 135 da LCSP, constituíndo a
garantía definitiva por importe de 3.999,00 €, mediante aval bancario de CAIXANOVA
rexistrado co nº 2080 0540 46 3000003117.
En aplicación do establecido nos artigos 135, 138, 14o e disposición adicional segunda da
LCSP, en concordancia coa Resolución da Alcaldía 257/07 de 3 de xullo, sobre delegación de
competencias na Xunta de Goberno Local, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do servicio de “LIMPEZA DE
EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO” efectuada, mediante
acordo da Xunta de Goberno Local de 19/10/2009, á empresa “PEDRA SALGADA, S.L.”, con
CIF B70001128, polo prezo anual de 92.776,80 euros anuais (79.980,00 de valor estimado do
contrato máis €, mais 12.796,80 € de IVE).
Segundo.- Publicar a adxudicación definitiva no perfil do contratante do Concello de Teo, de
conformidade co establecido no artigo 138 da LCSP.
Terceiro.- Notificar esta Resolución ós licitadores sinalándolles os recursos procedentes.
Cuarto.- Dispoñer o gasto con cargo ás partidas, 121.22700, 313.22700 , 422.22700 e
451.22700 do vixente orzamento de acordo co informe de Intervención que consta no
expediente.
Quinto.- Proceder a formalización do contrato en documento administrativo de conformidade
co establecido nos Pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas
que serven de base á contratación, aprobados por acordo da Xunta de Goberno Local de data
17/08/2009, dentro do prazo establecido no artigo 140 da LCSP.
Teo a 16 de novembro de 2009
O ALCALDE
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do servicio de “LIMPEZA DE
EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO” efectuada, mediante
acordo da Xunta de Goberno Local de 19/10/2009, á empresa “PEDRA SALGADA, S.L.”, con
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CIF B70001128, polo prezo anual de 92.776,80 euros anuais (79.980,00 de valor estimado do
contrato máis €, mais 12.796,80 € de IVE).
Segundo.- Publicar a adxudicación definitiva no perfil do contratante do Concello de Teo, de
conformidade co establecido no artigo 138 da LCSP.
Terceiro.- Notificar esta Resolución ós licitadores sinalándolles os recursos procedentes.
Cuarto.- Dispoñer o gasto con cargo ás partidas, 121.22700, 313.22700 , 422.22700 e
451.22700 do vixente orzamento de acordo co informe de Intervención que consta no
expediente.
Quinto.- Proceder a formalización do contrato en documento administrativo de conformidade co
establecido nos Pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas que
serven de base á contratación, aprobados por acordo da Xunta de Goberno Local de data
17/08/2009, dentro do prazo establecido no artigo 140 da LCSP.

5.2.- FONDO ESTATAL PARA O EMPREGO E A SOSTENIBILIDADE LOCAL.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 13/11/2009 que
se recolle a continuación:
“Proposta da Alcaldía sobre o Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidade
O Real Decreto-lei 13/2009, de 26 de outubro, aprobou a creación do Fondo Estatal para o
Emprego e a Sostibilidade, do que ao Concello de Teo lle corresponden 1.905.392 €.
Tomando en consideración os criterios que fixan as obras financiables polo Fondo Estatal para
o Emprego e a Sostibilidade, recollidas na Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial do 2 de novembro, e compatibilizando os obxectivos de satisfacer necesidades do
Concello e de enfrontar investimentos dotacionais e de servizos que dende a capacidade
económica exclusiva do concello resultan inviables, a Alcaldía propón á Xunta de Goberno
Local:
Primeiro.- Aprobar a realización do investimento proxectado para as obras, subministros e
servizos que de seguido se relacionan, polas contías que así mesmo se indican, solicitando para
a súa execución os recursos do Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidade Local:
1. Construción dun Centro sociocultural nos Tilos e acondicionamento da zona verde e
deportiva, cun presuposto para coñecemento da Administración de 455.200€ (PEC:
430.000,00 € ; 12.600,00 € redacción do proxecto e 12.600,00 € dirección de obra).
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2. Substitución dun tramo do colector de saneamento en Feros (Cacheiras), cun presuposto para
coñecemento da Administración de 220.000€ (PEC: 207.547,20 € ; 6.226,40 € redacción do
proxecto e 6.226,40 € dirección de obra).
3. Reforma do centro municipal sociocultural da Ramallosa e do seu entorno, cun presuposto de
execución por contrata (PEC) de 125.000€ (o proxecto e a dirección de obra correrá a
cargo dos Servizos Técnicos Municipais).
4. Modernización de equipos informáticos municipais, cun presuposto total de 23.000 €.
5 Informatización sistema de xestión e localización da Policía Municipal, cun presuposto total
de 35.000 €.
6. Infraestrutura de rede e comunicacións na casa do Concello, cun presuposto total de 13.000
€.
Segundo.- Aprobar a realización do investimento proxectado para as obras e, no seu caso,
recursos para gastos correntes que de seguido se relacionan, solicitando para a súa execución
os recursos do Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidad Local, respectando a prioridade
que se lle asigna ata acadar o límite da partida económica asignada ao Concello de Teo:
1. Demolición da vella depuradora dos Verxeis e recuperación ambiental da ribeira
2. Instalación dunha planta de compostaxe no Punto Limpo
3. Instalación urbana para a recollida selectiva nos Tilos e Augas Mansas
4. Acondicionamento dos espazos naturais, paisaxísticos e de elementos patrimoniais nas áreas
de A Burga, Xirimbao, Mouromorto, Reis e Bamonde.
5. Acondicionamento das área e do saneamento das piscinas municipais de Tilos e Luou
6. Actuacións de mantemento nos colexios da Ramallosa, Calo e Tilos, e no CRA de Recesende
7. Instalación de enerxía solar térmica para o apoio na auga quente sanitaria nos pavillóns
municipais de Calo e Os Tilos
8. Liña aérea de baixa tensión de alimentación ao cemiterio municipal
9. Recuperación das áreas histórico patrimoniais en núcleos tradicionais incluídos no catálogo do
PXOM
10. Recursos para gastos correntes
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Terceiro.- Encargar a redacción dos proxectos técnicos precisos para a execución do presente
acordo con cargo ao propio Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidade Local.
En Teo, a 13 de novembro de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros acorda:
Primeiro.- Aprobar a realización do investimento proxectado para as obras, subministros e
servizos que de seguido se relacionan, polas contías que así mesmo se indican, solicitando
para a súa execución os recursos do Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidade Local:
1. Construción dun Centro sociocultural nos Tilos e acondicionamento da zona verde e
deportiva, cun presuposto para coñecemento da Administración de 455.200€ (PEC:
430.000,00 € ; 12.600,00 € redacción do proxecto e 12.600,00 € dirección de obra).
2. Substitución dun tramo do colector de saneamento en Feros (Cacheiras), cun presuposto
para coñecemento da Administración de 220.000€ (PEC: 207.547,20 € ; 6.226,40 €
redacción do proxecto e 6.226,40 € dirección de obra).
3. Reforma do centro municipal sociocultural da Ramallosa e do seu entorno, cun
presuposto de execución por contrata (PEC) de 125.000€ (o proxecto e a dirección de
obra correrá a cargo dos Servizos Técnicos Municipais).
4. Modernización de equipos informáticos municipais, cun presuposto total de 23.000 €.
5 Informatización sistema de xestión e localización da Policía Municipal, cun presuposto
total de 35.000 €.
6. Infraestrutura de rede e comunicacións na casa do Concello, cun presuposto total de
13.000 €.
Segundo.- Aprobar a realización do investimento proxectado para as obras e, no seu caso,
recursos para gastos correntes que de seguido se relacionan, solicitando para a súa
execución os recursos do Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidad Local, respectando
a prioridade que se lle asigna ata acadar o límite da partida económica asignada ao
Concello de Teo:
1. Demolición da vella depuradora dos Verxeis e recuperación ambiental da ribeira
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2. Instalación dunha planta de compostaxe no Punto Limpo
3. Instalación urbana para a recollida selectiva nos Tilos e Augas Mansas
4. Acondicionamento dos espazos naturais, paisaxísticos e de elementos patrimoniais nas
áreas de A Burga, Xirimbao, Mouromorto, Reis e Bamonde.
5. Acondicionamento das área e do saneamento das piscinas municipais de Tilos e Luou
6. Actuacións de mantemento nos colexios da Ramallosa, Calo e Tilos, e no CRA de
Recesende
7. Instalación de enerxía solar térmica para o apoio na auga quente sanitaria nos pavillóns
municipais de Calo e Os Tilos
8. Liña aérea de baixa tensión de alimentación ao cemiterio municipal
9. Recuperación das áreas histórico patrimoniais en núcleos tradicionais incluídos no catálogo
do PXOM
10. Recursos para gastos correntes
Terceiro.- Encargar a redacción dos proxectos técnicos precisos para a execución do
presente acordo con cargo ao propio Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidade
Local.

6. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto non se presenta ningun/ha.
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria dou fe.

O Alcalde

A Secretaria

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 21 DE DECEMBRO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:25 horas do día 21 de decembro 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.

ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Interventora: D.ª Monica I. Lado Varela
Secretaria: D.ª Virginia Fraga Díaz.

ORDE DO DÍA:
1. APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 02.11.2009 E 16.11.2009.
2. LICENZAS URBANÍSTICAS.
3. LICENZAS DE APERTURA.
4. CONTRATACIÓN.
4.1. DEVOLUCIÓN DE AVAIS.
4.1. 1.DEVOLUCIÓN DE AVAL DE VEICAR, S.L..
4.1.2. DEVOLUCIÓN DE AVAL DE PEDRA SALGADA, S.L..
4.1.3. DEVOLUCIÓN DE AVAL DE SACE, S.L..
5. APROBACIÓN DAS BASES DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS A
ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO DO CONCELLO DE TEO 2009/2010.
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6. PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
7. ROGOS E PREGUNTAS.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1. - APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 02.11.2009 E 16.11.2009.
Acta da sesión ordinaria do día 02 de novembro de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 02/11/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.
Acta da sesión ordinaria 16 de novembro de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 16/11/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.

2.- LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros, acorda, por
delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº 257/07), publicado no BOP nº
162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a
salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da
normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os
importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada
por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
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2.1. A Dª. Mª DOLORES JORGE DÍAZ, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada, en Adrán, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto Manuel A.
Echeverría Ulargui.
Expediente núm: 322.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 17.04.2009.
-Calquera parte da edificación estará a mais de oito metros do eixe da vía e a mais de tres metros
dos lindeiros.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado
polos directores de obra e un técnico municipal.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Manuel A. Echeverría Ulargui.
-Arquitecto técnico director: Jaime Casais Pequeño.
-3-

-Edificabilidade: 0,197 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+BC, 7,00 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 19,45% (p. Neta). Recuamento á aliñación: >8,00
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3,00 m. Pendente máxima de cuberta: 40º. Altura do
cumio: 2,90 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 176.500,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3.530,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 381,59 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 4.031,59 euros.

2.2. A D. JUAN JOSÉ CASARES CASTRO e Dª. MARÍA GARCÍA RODRÍGUEZ, licenza para
construción dunha vivenda unifamiliar na parcela nº 419-3 de Bustelo, parroquia de Luou,
segundo proxecto redactado polo arquitecto Francisco Javier Fernández Echeverría.
Expediente núm: 323.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
1.- A obra deberá axustarse estrictamente ao proxecto en base ao cal se lle outorgou licenza,
redactado polo arquitecto Francisco Javier Fernández Echeverría: Proxecto Básico e Proxecto de
Execución de vivenda unifamiliar illada, visado no Colexio Oficial de Arquitectos con data
09.11.2009, e coas modificacións aportadas. Nas obras que se executasen sen licenza ou con
inobservancia das súas condicións serán sancionadas por infracción urbanística as persoas físicas
ou xurídicas responsables delas en calidade de promotor das obras, propietario dos terreos ou
empresario das obras, e os técnicos redactores do proxecto e directores das obras.
2.- O prazo de iniciación das obras non poderá exceder de seis meses e o de terminación de tres
anos, desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por tempo
superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02). O interesado deberá notificar ao Concello a data
de iniciación das obras. O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa
vez e por un novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa
formulada antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme
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coa ordenación e lexislación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga. A
obtención de prórroga do prazo para comezar as obras non comporta de seu prórroga do prazo de
terminación daquelas.
3.- Antes do inicio das obras formalizarase acta de comprobación do replanteo da aliñación
asinado polos técnicos directores das obras, promotor, contratista e o técnico municipal
designado.
4.- Cando o facultativo director dunha obra deixe de actuar na mesma debe poñelo en
coñecemento do Concello no termo de tres días, mediante oficio debidamente visado polo
Colexio Oficial. O propietario, á súa vez, está obrigado a nomear seguidamente, novo facultativo
director da obra, comunicándoo por escrito ao Concello mediante a oportuna folla de encargo,
tamén visada. De non cumprirse este trámite, a Alcadía-Presidencia ordenará a inmediata
suspensión da obra.
5.- Será requisito indispensable en todas as obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da
licenza municipal e do proxecto autorizado, que estará a disposición da inspección municipal.
6.- Nas obras maiores será necesaria a colocación do cartel indicador de obra nun lugar visible
dende o exterior, no que se faga consta-lo nome e apelidos do promotor, do contratista, dos
técnicos proxectistas, dos directores da obra, de execución da obra e do coordinador de
seguridade e saúde; ordenanza de aplicación e usos aos que se vai destinar a edificación,
superficie construída, altura e número de plantas; data de expedición da licenza, número de
expediente e prazo de execución das obras.
7.- Durante a execución da obra adoptaranse tódalas medidas de seguridade e saúde laboral
establecidas na normativa vixente, tanto respecto á edificación como á vía pública.
8.- Os escombros e provisións de materiais non poderán amorearse na vía pública.
9.- Constituirase garantía suficiente aos efectos da reparación dos posibles desperfectos que a
execución das obras poidan causar na vía pública ou servizos municipais.
10.- Darase cumprimento ao artigo 4.c do Real Decreto 105/2008 polo que se regula a produción
e xestión dos residuos de construción e demolición, referente ás obrigacións do productor de
residuos de construción e demolición: Dipoñer da documentación que acredite que os residuos de
construción e demolición realmente producidos nas súas obras foron xestionados, no seu caso, na
obra ou entregados a unha instalación de valorización ou de eliminación para o seu tratamento
por xestor de residuos autorizado.
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11.- Cando a obra estea rematada o propietario porao en coñecemento do Concello solicitando a
obrigatoria licenza de primeira ocupación, se fora necesaria, acompañada polo certificado final
de obra asinado polos técnicos directores da obra, que acredite a súa realización de acordo co
proxecto aprobado. Entenderase que a obra está acabada cando se retirasen os materiais
sobrantes, estadas, barreiras e elementos auxiliares, e se atopen correxidos os desperfectos
ocasionados na vía pública ou nos servizos municipais. A Autoridade Municipal non concederá a
alta nos servizos municipais, nin autorizará a apertura de establecementos mentres non se
acredite que as obras se executaron con suxeición ás condicións da licenza de construción, e
obtido a pertinente licenza de primeira ocupación.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Francisco Javier Fernández Echeverría.
-Arquitecto técnico director: Enrique Perol Rama.
-Edificabilidade: 0,24 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 5,95 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 17,60% (p. Neta). Recuamento á aliñación: >8,00
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3,00 m. Pendente máxima de cuberta: 15º. Altura do
cumio: 1,03 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 92.122,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.842,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 74,18 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.036,62 euros.

2.3. A D. JOSÉ ANTONIO TABOADA GARCÍA e Dª. MARGARITA CITOULA REGATEIRO,
licenza para construción dunha vivenda unifamiliar na parcela 1 (Finca 472) de Insua, parroquia
de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto Francisco Javier Fernández Echeverría.
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Expediente núm: 324.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
1.- A obra deberá axustarse estrictamente ao proxecto en base ao cal se lle outorgou licenza,
redactado polo arquitecto Francisco Javier Fernández Echeverría: Proxecto Básico e Proxecto de
Execución de vivenda unifamiliar illada, visado no Colexio Oficial de Arquitectos con data
15.09.2009, e coas modificacións aportadas. Nas obras que se executasen sen licenza ou con
inobservancia das súas condicións serán sancionadas por infracción urbanística as persoas físicas
ou xurídicas responsables delas en calidade de promotor das obras, propietario dos terreos ou
empresario das obras, e os técnicos redactores do proxecto e directores das obras.
2.- O prazo de iniciación das obras non poderá exceder de seis meses e o de terminación de tres
anos, desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por tempo
superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02). O interesado deberá notificar ao Concello a data
de iniciación das obras. O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa
vez e por un novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa
formulada antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme
coa ordenación e lexislación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga. A
obtención de prórroga do prazo para comezar as obras non comporta de seu prórroga do prazo de
terminación daquelas.
3.- Antes do inicio das obras formalizarase acta de comprobación do replanteo da aliñación
asinado polos técnicos directores das obras, promotor, contratista e o técnico municipal
designado.
4.- Cando o facultativo director dunha obra deixe de actuar na mesma debe poñelo en
coñecemento do Concello no termo de tres días, mediante oficio debidamente visado polo
Colexio Oficial. O propietario, á súa vez, está obrigado a nomear seguidamente, novo facultativo
director da obra, comunicándoo por escrito ao Concello mediante a oportuna folla de encargo,
tamén visada. De non cumprirse este trámite, a Alcadía-Presidencia ordenará a inmediata
suspensión da obra.
5.- Será requisito indispensable en todas as obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da
licenza municipal e do proxecto autorizado, que estará a disposición da inspección municipal.
6.- Nas obras maiores será necesaria a colocación do cartel indicador de obra nun lugar visible
dende o exterior, no que se faga consta-lo nome e apelidos do promotor, do contratista, dos
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técnicos proxectistas, dos directores da obra, de execución da obra e do coordinador de
seguridade e saúde; ordenanza de aplicación e usos aos que se vai destinar a edificación,
superficie construída, altura e número de plantas; data de expedición da licenza, número de
expediente e prazo de execución das obras.
7.- Durante a execución da obra adoptaranse tódalas medidas de seguridade e saúde laboral
establecidas na normativa vixente, tanto respecto á edificación como á vía pública.
8.- Os escombros e provisións de materiais non poderán amorearse na vía pública.
9.- Constituirase garantía suficiente aos efectos da reparación dos posibles desperfectos que a
execución das obras poidan causar na vía pública ou servizos municipais.
10.- Darase cumprimento ao artigo 4.c do Real Decreto 105/2008 polo que se regula a produción
e xestión dos residuos de construción e demolición, referente ás obrigacións do productor de
residuos de construción e demolición: Dipoñer da documentación que acredite que os residuos de
construción e demolición realmente producidos nas súas obras foron xestionados, no seu caso, na
obra ou entregados a unha instalación de valorización ou de eliminación para o seu tratamento
por xestor de residuos autorizado.
11.- Cando a obra estea rematada o propietario porao en coñecemento do Concello solicitando a
obrigatoria licenza de primeira ocupación, se fora necesaria, acompañada polo certificado final
de obra asinado polos técnicos directores da obra, que acredite a súa realización de acordo co
proxecto aprobado. Entenderase que a obra está acabada cando se retirasen os materiais
sobrantes, estadas, barreiras e elementos auxiliares, e se atopen correxidos os desperfectos
ocasionados na vía pública ou nos servizos municipais. A Autoridade Municipal non concederá a
alta nos servizos municipais, nin autorizará a apertura de establecementos mentres non se
acredite que as obras se executaron con suxeición ás condicións da licenza de construción, e
obtido a pertinente licenza de primeira ocupación.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Francisco Javier Fernández Echeverría.
-Arquitecto técnico director: Enrique Perol Rama.
-Edificabilidade: 0,25 m2/m2 (p. bruta).
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-Altura máxima: B+1, 6,80 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 14,26% (p. Neta). Recuamento á aliñación: >8,00
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3,00 m. Pendente máxima de cuberta: 20º. Altura do
cumio: 1,59 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 143.638,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.872,76 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 228,42 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 3.221,18 euros.

2.4. A D. JUAN CARLOS BOISA CASTELAO, licenza de legalización dunha reforma parcial da
vivenda unifamiliar illada situada en Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos
arquitectos Jorge Duarte Vázquez e Baltasar Otero Gómez.
Expediente núm: 325.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.584,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 111,68 €.
Total: 1.696,23 euros.

2.5. A OBRAS Y REFORMAS HNOS. PIÑEIRO, en representación de COMUNIDADE DE
PROPIETARIOS U-9-A OS TILOS, licenza para instalación dun ascensor na U-9-A, segundo

proxecto redactado pola arquitecta Mª Dolores Crespo Chouza.
Expediente núm: 326.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no Colexio Oficial de Arquitectos con
data 2.04.2009.
-Conforme ao apartado 4.1.10, a caixa do ascensor deberá estar inscrito dentro do espazo
limitado polo plano de 45º dende a altura máxima.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.216,80 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
Total: 1.276,80 euros.

2.6. A D. JOSÉ H. LOIS VILARNOVO en represenación de RODIÑAS MILLADOIRO S.L.,
licenza para demolición parcial de nave industrial e edificio anexo de oficinas en Reborido-As
Galanas, dentro das fincas 135 e 136, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
enxeñeiro industrial José Alberto Eibes González, visado no Colexio Oficial de Enxeñeiros
Industriais de Galicia con data 11.06.2009.
Expediente núm: 327.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto técnico debendo dar cumprimento estricto das medidas de
seguridade que indica a normativa actualmente vixente.
-Executarase baixo a dirección de técnico competente.
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-Os restos entregaranse a xestor de residuos autorizado dando cumprimento da normativa
sectorial vixente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 126,05 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 77,10 €.
Total: 203,15 euros.
2.7. A D. JESÚS LÓPEZ RIVAS, licenza para construción dunha edificación auxiliar de 30 m2
nas fincas 871 e 872 de A Igrexa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
arquitecto técnico David Eijo Nogueira, visado no Colexio Oficial de Aparelladores e
Arquitectos Técnicos con data 13.10.2009.
Expediente núm: 328.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado, dando cumprimento das condicións do art. 104 e
42 da Lei 9/2002 e empregando materiais tradicionais.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e
cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto

- 11 -

produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor
medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 102,45 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 162,45 euros.

2.8. A D. JOSÉ MANUEL MONTERO LEIRA, licenza para construción dun galpón destinado a
usos agrícolas, de 25 m2, na finca nº 273 de A Póboa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 329.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo mínimo de 5
m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Superficie máxima 25 m2.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para harmonizar
coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
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produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor
medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
2.9. A D. LINO MARTÍN LEA SANTISO, licenza para construción dun galpón de 25 m2 e un
cerre de 90 ml. na finca nº 858 de Constenla, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 330.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
GALPÓN:

-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo mínimo de 5
m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Superficie máxima 25 m2.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para harmonizar
coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
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totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor
medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
CERRE:

-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da Lei
9/2002 para fincas sen edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.
-Contará coa autorización previa de Augas de Galicia.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 126,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 186,88 euros.
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2.10. A D. RAUL MOREDO RIVERA, licenza para construción de un cerre de 160 ml., na finca
nº 598 de Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 331.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública realizado con postes e
alambre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 99,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 159,55 €.

2.11. A Dª. SORAYA CARBALLO LÓPEZ e D. RUBÉN SEARA QUINTÁS, licenza para
construción de un cerre de 249,36 ml., na finca nº 102 de Luou, segundo plano de situación que
xunta coa solicitude, parroquia de Luou.
Expediente núm: 332.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
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-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Dará cumprimento entre lindeiros das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42.1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 155,15 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 215,15 €.

2.12. A D. JOSÉ ANTONIO TABOADA GARCÍA e Dª. MARGARITA CITOULA REGATEIRO,
licenza para construción de un cerre de 125,96 ml., na parcela 1 de Insua, segundo plano de
situación, parroquia de Luou.
Expediente núm: 333.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Dará cumprimento entre lindeiros das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42.1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 78,37 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 138,37 €.
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2.13. A D. JESÚS VILELA SEGADE, licenza para construción de un cerre de 22 ml. polo fronte
da finca nº 1218, no lugar de Mouromorto, segundo plano de situación que presenta, parroquia
de Calo.
Expediente núm: 334.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 13,69 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 73,69 €.
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2.14. A D. ALFREDO BLANCO PEÓN, licenza para construción de un cerre de 16 ml., polo
fronte da estrada AC-841, con bloque ou pedra, en A Ramallosa, finca nº 126 de Recesende.
Expediente núm: 335.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre iniciarase á distancia que sinale a Xunta para a estrada AC-841 e coas condicións que
indiquen.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 9,95 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 69,95 €.
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2.15. A Dª. MARÍA DEL CARMEN FRAMIL CAO, licenza para construción de un cerre, entre
lindeiros, de 9 ml., con bloque revestido de pedra en A Igrexa, nº 9, parroquia de Calo.
Expediente núm: 336.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento das condicións de Patrimonio segundo o informe favorable para o expte.
1108/09.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 5,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 65,60 €.
2.16. A Dª. MARÍA JESÚS MUÑOZ CHESA, licenza para obras de retellado de 100 m2, en
Rosalia de Castro, nº 25, de Parque Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 337.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e tipoloxías
tradicionais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.

2.17. A D. RAMÓN CAJARAVILLE VÁZQUEZ, licenza para obras de retellado da vivenda de
80 m2, na finca situada no plano que xunta coa solicitude, en A Igrexa, parroquia de Calo.
Expediente núm: 338.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías tradicionais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 euros.
2.18. A Dª. EVA LÓPEZ RODRÍGUEZ, licenza para obras de retellado da vivenda de 60 m2, en
Insua, parroquia de Luou.
Expediente núm: 339.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Dará cumprimento das condicións do informe favorable de Patrimonio para o expte. 459/09,
deixando oculta a placa ondulada ao exterior incluso nos remates da cuberta (cumios, aleiros,...).
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
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-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 euros.

2.19. A D. MANUEL RODRÍGUEZ CORES, licenza para obras de fachada, aplacado con pedra
de 250 m2 en Eio dos Ferreiros, parroquia de Oza.
Expediente núm: 340.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Cumprirá os artigos 9 e 44.3 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia referido a trámite, deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
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-A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os
materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das obras.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 225,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 285,00 euros.

2.20. A Dª. JUANA LÓPEZ-ANGLADA PÉREZ, licenza para obras de acondicionamento de
acceso á finca rústica formada pola instalación de 6 metros de tubo de 40 centímetros de
diámetro na cuneta, rampa de acceso de 6x10 metros, caseta de contador da luz no borde da vía e
dúas colomnas para portal, na finca nº 221 de Lamas, parroquia Bamonde.
Expediente núm: 341.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O poste do portal retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que a pista.
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-Os tubos instalaranse a 4,50 metros do eixe da pista.
-O inicio da rampa situarase nos primeiros 5 metros medidos dende o eixe da pista, a nivel co
pavimento actual do vial.
-A caseta do contador situarase a 5 metros do eixe da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 38,52 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 98,52 €.

2.21. A D. MANUEL FRANCISCO DUARTE, licenza para obras de acondicionamento de acceso
á vivenda instalando soleira de 72 m2 e instalar dúas columnas no borde da pista, nas fincas 1027
e 1028 de Coira, parroquia Reis.
Expediente núm: 342.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O postes do portal retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que a pista.
-O inicio da soleira situarase nos primeiros 5 metros medidos dende o eixe da pista, a nivel co
pavimento actual do vial.
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-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 21,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 81,80 €.

2.22. A Dª. MARÍA TERESA BOTANA LOSADA, licenza para obras de cambio de pavimento,
segundo presuposto, no edificio “Mirador de Montouto” B-2, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 343.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras serán as mínimas de consrvación e
mantemento do uso preexistente a que fai referencia o artigo 103 da Lei 9/2002 e non afectarán a
estructura do edificio.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,00 euros.

2.23. A D. JOSÉ SABORIDO GARCÍA, licenza para obras de reparación de tubería de auga que
baixa do monte para as casas nas Cruces, abrindo zanxa de 2 mts. e voltar a repoñer o firme,
parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 344.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 64,00 euros.

2.24. A D. JOAQUÍN RUÍZ BRIHUESA, licenza para segregación da finca 1500 do polígono
503, situada no lugar de Montes, parroquia de Cacheiras, modificando a licenza urbanística nº
301/09, concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 2.11.2009, segundo plano
modificado polo técnico David Mahia Castelao, visado no Colexio de Arquitectos de Galicia o
30.10.2009.
Expediente núm: 345.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo coa documentación presentada o 9.11.2009, con rexistro de entrada nº
10535, debendo ceder ao Concello no momento de solicitude de construción ou cerre, o terreo
correspondente a ampliación de viario público segundo os artigos 24.2 e 171 da Lei 9/2002, que
será como mínimo o terreo existente entre o borde da finca e ata a distancia de 4,00 metros do
eixe da pista existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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2.25. A D. JOSÉ ABEL MECIAS, en representación de PROMOCIONES VILCAME S.L., licenza
para redistribución de fincas, pasando de tres parcelas a dúas, dentro do núcleo tradicional de A
Pedra, parroquia de Recesende, segundo proxecto asinado polo técnico Luis Fole Barrio, visado
no Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de A Coruña o 13.10.2009.
Expediente núm: 346.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.

2.26.- Escrito presentado por D. MARCOS A. GATO MOSQUERA, de data 5.11.2009, con
rexistro de entrada no Concello núm. 10432, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Vistos, o informe favorable do arquitecto municipal de data 23.11.2009, e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros, acorda,
por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº 257/07), publicado no BOP
nº 162, de 14/07/2007, conceder a D. MARCOS A. GATO MOSQUERA, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-319-41/09), para unha vivenda unifamiliar en Socastro,

parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 254/05, de data
19.08.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.

2.27.- Dada conta do escrito asinado por D. SIMÓN AYUDE RUIBAL, de data 24.11.2009, con
rexistro de entrada no Concello núm. 11269, no que solicita prórroga da licenza que lle
concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 5.12.2006, expediente 204/06, para obras
de construción dunha vivenda unifamiliar en Regoufe, finca nº 253 do plano de concentración
parcelaria da parroquia de Luou; visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en
data 25.11.2009 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seus membros, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/07), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007:
1º) Conceder a D. SIMÓN AYUDE RUIBAL (expte. P-5/09), en base ao artigo 197.2 da Lei
9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior ao inicialmente
acordado (tres anos).
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

3.- LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
3.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. MARÍA JOSÉ ALONSO PLAZA, con
CIF/NIF: 36082538-T (expte. 6/05), para licenza de apertura dun local destinado a clínica
veterinaria en Montouto, Edificio O Dolmen, Portal 9, Local 18, parroquia de Cacheiras e dada
conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do
11.11.2009 e da acta de comprobación de data 23.11.2009 redactada polo arquitecto municipal e
o arquitecto técnico municipal e asinada pola representante da empresa Dª. María José Alonso
Plaza para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros,
acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº 257/07), publicado
no BOP nº 162, de 14/07/2007:
1º) Conceder a Dª. MARÍA JOSÉ ALONSO PLAZA, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a CLÍNICA VETERINARIA.
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2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe grupo
013) por importe de: 104,82 euros.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

3.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCIÓN Y
SUPERMERCADOS, S.A., con CIF/NIF: A-80223258 (expte. 5/01), para licenza de apertura dun

local destinado a supermercado en Montouto, Edificio Las Azaleas, parroquia de Cacheiras e
dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade
do 13.09.2004 e da acta de comprobación de data 10.12.2009 redactada polo arquitecto
municipal en función de inspección urbanística e o arquitecto técnico municipal e asinada polo
representante da empresa D. José Manuel Ferreira Fraiz para o inicio da actividade; a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seus membros, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo
Decreto de data 03/07/2007 (nº 257/07), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007:
1º) Conceder a GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A., a licenza
definitiva para apertura dun local destinado a SUPERMERCADO.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe 647.4)
por importe de: 679,87 euros.
3º) Que se notifique este acordo interesada para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA-CAMBIO DE TITULARIDADE.
3.3.- Dada conta do escrito asinado por D. CARLOS ANTONIO JORGE SILVA, CIF/NIF:
33289293-J, de data 12.11.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 10739, no que solicita
o cambio de titularidade do establecemento dedicado a ALMACÉN DE PIENSOS E PANADERÍA,
situado en Balcaide, parroquia de Calo, que figura a nome de D. Fernando Jorge Baleirón,
segundo licenza de apertura de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas, expediente
nº 9/05, concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 8.10.2007, pasando ao seu
nome coa sinatura de conforme do anterior titular; vistos os documentos obrantes no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros, acorda, por delegación da
Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº 257/07), publicado no BOP nº 162, de
14/07/2007:

- 32 -

1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento (expte CTE-4/09), pasando a nome
de D. CARLOS ANTONIO JORGE SILVA, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que
foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.

4.- CONTRATACIÓN.
4.1. DEVOLUCIÓN DE AVAIS.
4.1. 1. DEVOLUCIÓN DE AVAL DE VEICAR, S.L..
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 16/11/2009 que
se recolle a continuación:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Vista a solicitude presentada en data 14/10/2009, por VEICAR instando á devolución da
garantía definitiva do contrato de SUMINISTRO DE VEHÍCULO ESPECIALMENTE
DESEÑADO PARA INTERVENCIÓN DE VÍAS DE POBOACIÓN OU INTERURBANAS DE
DIFÍCIL ACCESO.
Visto o informe da Intervención municipal, en aplicación dos arts. 43 a 44, 47 e 147 do RDL
2/2000, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas
e o art. 65 do RD 1098/2001,
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local:
1.- Autorizar a cancelación da garantía definitiva por importe de 4.799,20 €, constituida para ó
contrato de SUMINISTRO DE VEHÍCULO ESPECIALMENTE DESEÑADO PARA
INTERVENCIÓN DE VÍAS DE POBOACIÓN OU INTERURBANAS DE DIFÍCIL ACCESO, e a
devolución do mesmo ao adxudicatario.
2.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro de
avais.
Teo, 16 de novembro de 2009.
O ALCALDE
Martiño Noriega Sánchez
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
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1.- Autorizar a cancelación da garantía definitiva por importe de 4.799,20 €, constituida
para ó contrato de SUMINISTRO DE VEHÍCULO ESPECIALMENTE DESEÑADO
PARA INTERVENCIÓN DE VÍAS DE POBOACIÓN OU INTERURBANAS DE
DIFÍCIL ACCESO, e a devolución do mesmo ao adxudicatario.
2.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro de
avais.

4.1.2. DEVOLUCIÓN DE AVAL DE PEDRA SALGADA, S.L..
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 17/11/2009 que
se recolle a continuación:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Vista a solicitude presentada en data 10/11/2009, por D.Jose Angel González Cajaraville, en
representación de PEDRASALGADA, instando á devolución da definitiva do contrato de
SERVIZOS DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS, de data 24/09/2008..
Visto o informe da Intervención municipal, en aplicación dos arts. 43 a 44, 47 e 147 do RDL
2/2000, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas
e o art. 65 do RD 1098/2001,
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local:
1.- Autorizar a cancelación da garantía definitiva por importe de 4.065,30 €, constituidas para ó
contrato de SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS, e a devolución da mesma
ao adxudicatario.
2.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro de
avais.
Teo, 17 de novembro de 2009.
O ALCALDE
.
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Autorizar a cancelación da garantía definitiva por importe de 4.065,30 €, constituidas
para ó contrato de SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS, e a
devolución da mesma ao adxudicatario.
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2.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro de
avais.

4.1.3. DEVOLUCIÓN DE AVAL DE SACE, S.L..
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 16/11/2009 que
se recolle a continuación:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Vista a solicitude presentada en data 12/11/2009, por D. Salustiano Velo Sabín, en
representación de SACE, instando á devolución da garantía
definitiva do contrato de
ASISTENCIA TÉCNICA PARA OS TRABALLOS DE AUDITORÍA DE LEGALIDADE
ECONÓMICO-FINANCEIRA DO CONCELLO DE TEO
Visto o informe da Intervención municipal, en aplicación dos arts. 43 a 44, 47 e 147 do RDL
2/2000, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas
e o art. 65 do RD 1098/2001,
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local:
1.- Autorizar a cancelación da garantía definitiva por importe de 2.000 €, e da constituidas para
ó contrato de ASISTENCIA TÉCNICA PARA OS TRABALLOS DE AUDITORÍA DE
LEGALIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA DO CONCELLO DE TEO , e a devolución das
mesmas ao adxudicatario.
2.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro de
avais.
Teo, 16 de novembro de 2009.
O ALCALDE

.

Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Autorizar a cancelación da garantía definitiva por importe de 2.000 €, e da constituidas
para ó contrato de ASISTENCIA TÉCNICA PARA OS TRABALLOS DE AUDITORÍA
DE LEGALIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA DO CONCELLO DE TEO , e a
devolución das mesmas ao adxudicatario.
2.- Dar conta do presente acordo á Tesourería municipal para a súa anotación no libro de
avais.
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5.- APROBACIÓN DAS BASES DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS
A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO DO CONCELLO DE TEO 2009/2010.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 10/12/2009 que
se recolle a continuación:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Considerando a importante función de formento que ven realizando o Concello de Teo dende fai
anos coa finalidade de colaborar có funcionamento e as actividades desenvoltas polas
numerosas asociacións culturais, deportivas ou veciñais existentes no Municipio.
Téndose elaborado as Bases da Convocatoria Pública de Subvencións a Entidades sen fins de
lucro do Concello de Teo 2009/2010.
Visto o informe de Intervención de data 10/12/2009.
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local, a adopción dos seguintes acordos:
1º.-Aprobar as Bases da Convocatoria Pública de Subvencións a Entidades sen fins de lucro do
Concello de Teo 2009/2010.
2º.- Proceder á súa exposición pública mediante edicto no Boletín Oficial da Provincia e no
Taboleiro de Edictos do Concello.
Teo, 10 de decembro de 2009.
O ALCALDE
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1º.-Aprobar as Bases da Convocatoria Pública de Subvencións a Entidades sen fins de
lucro do Concello de Teo 2009/2010.
2º.- Proceder á súa exposición pública mediante edicto no Boletín Oficial da Provincia e no
Taboleiro de Edictos do Concello.

“BASES DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A
ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO DO CONCELLO DE TEO.-2009/2010
Estas bases teñen por obxecto establecer os criterios e o procedemento para conceder as
subvencións municipais, de acordo cos principios de obxectividade, publicidade, libre
concorrencia e igualdade para a realización de actividades ou prestar os servizos que
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complementen ou suplan as atribuídas á competencia municipal; ou que, en xeral, contribúan ao
fomento dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños do municipio.
1.- Crédito orzamentario
As subvencións obxecto desta convocatoria, efectuaranse con cargo ás partidas orzamentarias
que de seguido se indican:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

Crédito dispoñible

422/489.00

Educación. Transferencias correntes

70.000€

451/489.00

Cultura. Transferencias correntes

90.000€

452/489.00

Deportes. Transferencias correntes

40.000€

453/489.00

Patrimonio.Transferencias correntes

10.000€

463/489.00

Comunicación social. Transferencias correntes

20.000€

533/489.00

Medio natural. Transferencias correntes

10.000€

TOTAL

240.000€

As obrigas derivadas desta convocatoria se imputarán ao exercicio 2010, ben a través do
Orzamento de 2008 prorrogado a 2010 ben a través dun novo orzamento, que conteña o crédito
necesario en cada partida.
2.- Gastos subvencionables
1. Poderán ser obxecto de subvención os gastos derivados do desenvolvemento de actividades ou
programas realizados no 2009.
2. En ningún caso terán o carácter de subvencionables os gastos derivados da adquisición de
bens inventariables, tales como bens inmobles, vehículos, equipos informáticos, maquinaria e en
xeral aqueles bens que teñan a consideración de investimento ou equipamento. Tampouco serán
obxecto de subvención os gastos financeiros, notariais, rexistrais, periciais, multas, sancións e
recargas administrativas ou penais nin os tributos directos a cargo dos beneficiarios.
3. Unicamente serán subvencionables os gastos que respondan de maneira inequívoca á natureza
da actividade subvencionada e se realizaran no ano 2009. Entenderase como data de realización
dos gastos a data de emisión das correspondentes facturas, sen que sexa preciso que estean
efectivamente pagadas no prazo de xustificación da subvención
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3.- Destinatarios/as
Poderán solicitar estas subvencións: as
cumpran os seguintes requisitos:
-

asociacións, clubes ou comités organizadores que

Carecer de fins de lucro.
Estar inscritas no Rexistro municipal de asociacións do Concello de Teo, ou telo solicitado
na data de petición.
Desenvolver as súas actividades preferentemente no termo municipal, ou no caso de
efectuarse fóra deste, deberá tratarse de actividades que suplan ou complementen as
atribuídas ao Concello de Teo.
Non ter pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Teo no
exercicio anterior, ou ter desistido de forma motivada e por escrito.
Estar ao corrente das obrigas tributarias co Concello de Teo
Así como, cumprir cos requisitos establecidos no artigo 13 da Lei 38/2003 do 17 de
novembro, xeral de subvencións (LXS).

4.- Documentación.
1. Deberá presentarse no Rexistro xeral do Concello de Teo a seguinte documentación para a
solicitude da subvención:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

Fotocopia compulsada do DNI do representante ou apoderado único da agrupación.
Solicitude (modelo normalizado)
Memoria (modelo normalizado)
Acreditación de estar ao corrente no cumprimento das obrigas con Facenda (modelo
normalizado). Cando o importe da subvención solicitada sexa superior a 3,000 euros,
deberá achegarse certificación expedida pola Axencia Estatal de Administración
Tributaria.
Declaración xurada de non estar incurso en ningunha das causas do artigo 13.2 da LXS.
(modelo normalizado)
Declaración de estar ao corrente coas obrigas coa Seguridade Social. (modelo
normalizado). Cando o importe da subvención solicitada sexa superior a 3,000 euros,
deberá aportarse certificación expedida polo órgano competente da Seguridade Social.
Declaración doutras axudas e subvencións públicas (modelo normalizado)
Certificación de datos bancarios (modelo normalizado)
Declaración de inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións (modelo normalizado)
Certificación do número de socios da entidade (modelo normalizado)
Certificacións emitidas polas entidades beneficiarias acreditativas do uso de locais sociais
por ditas entidades e onde se indiquen os actos e datas en que se utilizou, ou no seu caso,
carteis informativos dos actos, demostrativos do uso do local social por entidades on
titulares do local.
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2. O importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal cantidade que, illadamente ou en
concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou doutros entes
públicos ou privados, supere o custo total da actividade realizada polo beneficiario.
3. As subvencións reguladas nas presentes bases son compatibles con outras subvencións ou
axudas, públicas ou privadas, sen prexuízo do establecido na normativa reguladora daquelas, e
sempre que se cumpra o requisito previsto no apartado anterior.
4. O órgano instrutor revisará os expedientes de solicitudes e verificará que conteñan a
documentación esixida. Se resultara que a documentación está incompleta ou defectuosa,
requirirase ao solicitante para que no prazo de dez días a partir da data de notificación, achegue a
documentación necesaria ou corrixa os defectos observados, facéndolle saber que, no caso de
incumprimento, entenderase que desiste da súa solicitude.
5.- Prazo de solicitude
O prazo para presentar as solicitudes é trinta días naturais, contados a partir do día seguinte da
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
6.- Réxime de concesión de subvencións
1. O procedemento de concesión das subvencións será o de concorrencia competitiva.
2. O órgano competente para a concesión será a Xunta de Goberno Local, á vista da avaliación
da Comisión Avaliadora, a proposta do órgano instrutor e a fiscalización da Intervención
Municipal.
3. O órgano instrutor do procedemento será a Concelleira de Cultura e Deportes. O instrutor
poderá realizar de oficio cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento
e comprobación dos datos en virtude dos cales se ditará a proposta de resolución.
4. A Comisión de Avaliación estará formada por:
Presidente:
Secretario:
Vocais:

Concelleira de Cultura e Deportes ou persoa en quen delegue.
Concelleira de Educación ou persoa en quen delegue.
Animadora deportiva do Concello ou persoa en quen delegue.
Encargado de normalización lingüística do Concello ou persoa en quen
delegue.

7.- Criterios de avaliación
O órgano correspondente concederá as axudas e subvencións, segundo os criterios que de
seguido se sinalan, de forma que cada solicitante poderá obter 10 puntos máximo, repartidos
como segue:
1.- O carácter continuo, e non simplemente ocasional, das actividades programadas: ata 3 puntos.
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2.- Proxección social na comunidade das actividades que realiza: ata 3 puntos.
3.- Número de socios da asociación: ata 1 punto.
4.- Uso de locais sociais para actividades alleas á entidade: ata 3 puntos.
8.- Obrigas dos beneficiarios/as
1. Serán obrigas das entidades beneficiadas:
a) Realizar as actividades obxecto de subvención.
b) Acreditar o cumprimento da finalidade para a que se concede a subvención, coa presentación
dos documentos xustificativos (orixinais ou copias compulsadas) dos gastos realizados.
c) Someterse ás actuacións de comprobación por parte do Concello e ás de control financeiro
que corresponda á Intervención municipal, así como facilitar a información que o Consello
de Contas de Galicia lles requira.
d) Comunicarlle ao Concello, tan pronto como se coñeza, a concesión de subvencións
solicitadas a outras entidades públicas ou privadas para o mesmo fin.
e) Sinalar en todo tipo de publicidade que a actividade subvencionada conta co financiamento
do Concello de Teo, indicando “subvenciona Concello de Teo”.
f) Asumir todas as responsabilidades legais e civís das actividades que se realizan.
g) Cumprir con calquera outra obriga disposta no artigo 14 da LXS.
2. O incumprimento dalgunha destas obrigas poderase resolver coa suspensión do pagamento da
subvención ou co seu reintegro.
9.- Notificación e publicidade da resolución
1. O acordo da Xunta de Goberno polo que se resolva o procedemento será notificado
individualmente ós beneficiarios, para que nun prazo de 10 días comuniquen a súa
aceptación ou renuncia á subvención concedida. Transcorrido o prazo sen manifestación
expresa dos beneficiarios, entenderase aceptada tacitamente a subvención concedida.
2. O prazo de resolución do procedemento e notificación será de 2 meses dende o remate
do prazo de presentación de solicitudes. O vencemento deste prazo sen resolución expresa
suporá a desestimación por silencio administrativo da solicitude presentada.
10.- Documentación para a xustificación
1. A xustificación da subvención farase coa presentación no Rexistro xeral do Concello dos
seguintes documentos:
a) Memoria de actuación xustificativa debidamente cuberta, segundo o modelo normalizado
facilitado polo Concello.
b) Memoria económica xustificativa debidamente cuberta, segundo modelo normalizado.
c) Acreditación da realización de gastos, da forma seguinte:
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-

-

As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades que xeren gastos de
persoal, xustificaranse mediante facturas ou nóminas orixinais, ou as súas fotocopias
debidamente compulsadas.
Os gastos relacionados coa adquisición de material (que non poderá ter o carácter de
investimento ou equipamento) ou prestación de servizos xustificaranse coas correspondentes
facturas, ou as súas fotocopias debidamente compulsadas (ou documentos acreditativos do
gastos sustitutivos da factura contemplados no artigo 4 do RD 1496/2003 representativos dos
gastos realizados), que deberán gardar relación entre a actividade e o material adquirido. As
facturas deberán conter, como mínimo, os seguintes requisitos:
• Nome, razón social e NIF ou CIF de quen emite a factura.
• Desglose do IVE ou imposto correspondente; no caso de exención, deberá facerse constar
expresamente na factura.
• Descrición, polo miúdo, do servizo prestado.
• Número de factura, data e lugar de emisión e denominación de “factura”.
En ningún caso se admitirán como xustificante de gastos as cantidades satisfeitas ao Concello
de Teo polo uso das súas instalacións municipais, nin as correspondentes a actividades en
cuxa financiación participase o Concello de Teo.

2. As entidades beneficiarias deberán presentar xustificantes, como mínimo, por un importe
equivalente ó importe da subvención concedida polo Concello de Teo. No caso de que os gastos
xustificados sexan inferiores a dito importe, a contía da subvención reducirase
proporcionalmente ós gastos xustificados.
Así mesmo, si a suma dos ingresos, subvencións ou axudas obtidas para a realización da
actividade subvencionada supera os gastos realizados, reducirase o importe da subvención na
contía en que os ingresos obtidos superen os gastos totais.
3. No caso de que a xustificación presentada presentase defectos ou erros, darase ó beneficiario
un prazo de 10 días para a súa subsanación. De non presentarse dita subsanación, terase por non
presentada a xustificación, sen que se produza interrupción ningunha do prazo de xustificación, e
quedando o beneficiario a presentar unha nova conta xustificativa de acordo coas presentes
Bases.
11.- Prazo de xustificación
O prazo máximo de presentación de xustificación será de 1 mes dende a notificación da
concesión.
De non presentar a xustificación dentro do prazo establecido nestas bases, ou non desistir de
forma motivada e por escrito dentro do mesmo prazo, entenderase que desiste da subvención
concedida, entendéndose perdido o dereito ao seu cobramento procedéndose á anulación do
correspondente compromiso, por resolución da Alcaldía.
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12.- Pagamento da subvención
O órgano competente para a aprobación das contas xustificativas será a Alcaldía. O pagamento
da subvención realizarase unha vez presentada, fiscalizada e aprobada a conta xustificativa
correspondente. Excepcionalmente, e previa solicitude do beneficiario, o órgano competente para
a concesión das subvencións poderá acordar o abono da subvención con anterioridade á
xustificación, por razóns excepcionais que deberán ser debidamente acreditadas na solicitude.
Disposición derradeira
Para o non previsto nesta convocatoria será de aplicación o disposto na Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, o
Real Decreto 887/2006, Regulamento de Subvencións, e no Regulamento de Subvencións do
Concello de Teo.
Teo, 10 de decembro de 2009.
A CONCELLEIRA
Carme Hermida Gulías”
6.- PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
Entrados neste punto non se presenta ningunha

7.- ROGOS E PREGUNTAS.
Entrados neste punto non se presenta ningun/ha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria dou fe.
O Alcalde

A Secretaria

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 5 DE XANEIRO DE 2009.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14:10 horas do día 5 de

xaneiro

de

2009,

reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
Dª Carmen Diéguez González
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asisten, previa excusa: Dª. Carme Hermida Gulías e D. Andrés Fernández
Martínez
Secretaria: Dª. Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da
Xunta de Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos
incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
1. LICENZAS URBANÍSTICAS
2. LICENZAS DE APERTURA
3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
4. ROGOS E PREGUNTAS

1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos
1

seis que legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto
de data 03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a
seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de
propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e
máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os
importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será
notificada por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse
as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:

1.1. A Dª. MARÍA AURORA CENDÓN AMARO, licenza para construción dunha
vivenda unifamiliar en Regoufe, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Carlos Álvarez Ávila.
Expediente núm: 1.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 19.12.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
2

-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE
APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será
necesaria unha certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: CARLOS ÁLVAREZ ÁVILA.
-Arquitecto técnico director: MARÍA CARMEN GONZÁLEZ BAZ.
-Edificabilidade: 0,25 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B, 5,35 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20% (p. Neta). Recuamento á aliñación:
>8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 15º.
Altura do cumio: 3,00 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 98.414,10 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.968,28 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.088,28 euros.

1.2. A D. JAVIER TATO SERICO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
en Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo
Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 2.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

3

-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 15.09.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE
APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será
necesaria unha certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,14 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1+BC, 6,93 m.
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-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 6,81% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 30º. Altura do cumio: 2,97 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 169.700,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3.394,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 436,13 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 3.950,13 euros.

1.3. A D. DIEGO MARCOS GUILLÍN CABANAS, licenza para reforma e ampliación
dunha venda unifamiliar en A Igrexa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo arquitecto José Carlos Álvarez Moratiel.
Expediente núm: 3.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 16.07.2007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-Cumprirá coas condicións referidas na resolución favorable do Servizo de Patrimonio
Cultural, Patrimonio Histórico de data 10.09.2008, expte. 978/07.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE
APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será
necesaria unha certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ MORATIEL.
-Arquitecto técnico director: DIEGO BRA CARRO.
-Edificabilidade: 0,40 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 5,10 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: <30% (p. Neta). Recuamento á aliñación:
>8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: <40º.
Altura do cumio: 3,00 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 71.010,46 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.420,21 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 145,56 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.685,77 euros.

1.4. A D. ANTONIO M. FILGUEIRA FERREIRO, licenza para construción dun
galpón de usos agrícolas, de 25 m2 na finca nº 909, situada en O Sisto, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 4.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase un mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
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-Altura total 3,50 m.
-Superficie máxima 25 m2.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 76,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 136,20 euros.

1.5. A Dª. Mª CARMEN MÉNDEZ VILA, licenza para construción dun galpón de usos
agrícolas, de 25 m2 na finca nº 1292, situada en Feros, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 5.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase un mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura total 3,50 m.
-Superficie máxima 25 m2.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
1.6. A D. BALTASAR INSUA GARCÍA, licenza para construción dun galpón de 25 m2
para usos agrícolas e un cerre de 237 ml. na finca nº 254, de A Póboa, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 6.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Galpón:
-Retranquearase un mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura máxima ao cúmio de 4,00 metros.
-Superficie máxima 25 m2
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
Cerre:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista, situando a base do cerre na mesma cota
que a pista actual.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 218,34 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 278,34 euros.
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1.7. A D. ANTONIO FIGUEROA LORENZANA, licenza para construción de un cerre
de 100 ml., polo sur e oeste, na finca nº 1563 en O Sebe, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 7.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual.
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Augas de Galicia.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topográficas do terreo nin afectarán ao
sistema de regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,2 €.
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1.8. A D. MANUEL SOTO PARDO, licenza para construción de un cerre de 200 ml.,
na finca nº 1021, en O Sisto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 8.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 124,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 184,44 €.
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1.9. A Dª. MARÍA MANUELA VIGO GONZÁLEZ, licenza para construción de un
cerre de 33 ml., na finca nº 569 de Carballal, parroquia de Calo.
Expediente núm: 9.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 20,53 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 80,53 €.
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1.10. A Dª. LOURDES OLVEIRA GRAÑA, licenza para construción de un cerre de
125 ml., na finca nº 2345 de San Domingo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 10.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 77,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 137,78 €.
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1.11. A Dª. ISABEL MÍGUEZ BAO, licenza para ampliación de cerre entre lindeiros de
42 ml., na finca nº 253 de Regoufe, parroquia de Luou, quedando exento do pago da
taxa correspondente, xa aboada coa licenza nº 242/08.
Expediente núm: 11.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 26,13 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 00,00 €.
Total: 26,13 €.

1.12. A D. JOSÉ LUIS CANTÓN BLANCO, licenza para construción de un cerre de
170 ml., na finca nº 1016 de Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 12.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 105,77 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 165,77 €.

1.13. A D. JOSÉ ANTONIO QUINTÁS SIXTO, licenza para construción de un cerre
de 155 ml., na finca nº 356-1 de A Ribeira, parroquia de Cacheiras.
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Expediente núm: 13.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a súa base na mesma
cota que a pista actual.
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Augas de Galicia.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topográficas do terreo nin afectarán o
sistema de regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 96,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 156,44 €.
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1.14. A D. ANTONIO ZACARIAS LÓPEZ MARTÍNEZ, licenza para substitución de
elementos de cuberta da Igrexa de San Miguel de Raris.
Expediente núm: 14.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio, expte. 2008/512.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, referido os deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e
ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 647,60 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 707,60 euros.

1.15. A D. JOSÉ MANUEL GESTAL LIÑARES, licenza para retellado da cuberta de
105 m2 na finca nº 759 de San Domingo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 15.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, referido os deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e
ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 65,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 125,33 euros.

1.16. A D. MARCOS COUCEIRO ESPASANDÍN, licenza para retellado da vivenda de
70 m2 na finca que se sinala no plano presentado, en Espasande, parroquia de Luou.
Expediente núm: 16.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes e
tipoloxias actuais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, referido os deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e
ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Dará trámite para a normativa sectorial vixente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 euros.
1.17. A D. MANUEL GARABAL DURO, licenza para retellado de 45 m2 da cuberta
afectada por un temporal en Osebe, nº 27, parroquia de Calo.
Expediente núm: 17.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma e serán as mínimas de consrvación e mantemento do uso preexistente a que
fai referencia o artigo 103 da Lei 9/2002. Manteranse estrictamente as características da
construción, pendentes e tipoloxias actuais.
-Tramitará autorización de Fomento previa ao inicio das obras.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, referido os deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e
ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
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-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 28,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 88,00 euros.
1.18. A D. JESÚS ARES GARCÍA, licenza para retellado da vivenda de 140 m2, en
Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 18.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, referido os deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e
ambiental.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 87,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 147,11 euros.

1.19. A Dª. ANA ISABEL MIRÁS EDREIRA, en representación de ASOCIACIÓN DE
VECIÑOS BAIUCA, licenza para obras de pintura de fachada exterior do local social,
en Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 19.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104.c) da mencionada Lei, de xeito que a tipoloxía das
construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os materiais
empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 28,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 88,00 euros.

1.20. A D. RICARDO BRAÑA CAO, licenza para recheo da finca nº 228 na parte do
acceso posterior de uns 30 m3 para mellora de acceso e axardiñado, en Procelas,
parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 20.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Serán exclusivamente obras de rasanteo, nivelación e axardiñado da finca e non
modificarán o sistema de drenaxes e regas de solos debendo respetar o medio natural e
non suporán unha agresión a este nin variarán a morfoloxía da paisaxe do lugar.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural, ambiental e mellora do
aproveitamento dos recursos naturais da finca.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3,85 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 63,85 euros.

1.21. A D. ROGELIO CALVELO COUSELO, licenza para división da finca nº 2452 de
Solláns en tres; separar o solo de núcleo rural NT-G1 do non urbanizable NU e dividir a
zona dentro do núcleo rural tradicional NT-G1 en dúas, segundo proxecto asinado polo
técnico Jesús Naveira Pequeno.
Expediente núm: 21.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado dando cumprimento das condicións de
retranqueos e edificabilidade.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.22.- Escrito presentado por D. JOSÉ MOSQUERA BREY e D. MANUEL LÓPEZ
DOPAZO, de data 15.02.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 1899, do
7.03.2008, no que solicitan licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 23.12.2008 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D.
JOSÉ MOSQUERA BREY e D. MANUEL LÓPEZ DOPAZO, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-249 -1/09), para unha vivenda unifamiliar en A
Póboa, finca 10-B3, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 312/04, de data 22.12.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.

2º) LICENZAS DE APERTURA.
2.1.- Dada conta do escrito asinado por Dª. SIDNEIA CORREIA NEVES, en
representación de FLORISTERÍA PONTEVEA S.C., de data 19.10.2007, con rexistro
de entrada no Concello núm. 7994, no que solicita licenza para apertura dun
establecemento destinado á FLORISTERÍA (epígrafe 659.7), en Pontevea, parroquia de
Reis.
Vista a documentación presentada, asinada polo arquitecto Santiago Rodríguez Alcala,
na que se inclue a certificación técnica de solidez e seguridade de data 20.09.2007, o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data
17.12.2008, e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder a Dª. SIDNEIA CORREIA NEVES, en representación de FLORISTERÍA
PONTEVEA S.C. (expte. AP-1/09) a licenza que solicita.
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2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
43,53 euros.

LICENZAS DE APERTURA-CAMBIO DE TITULARIDADE.
2.1.- Dada conta do escrito asinado por Dª. SILVIA NAVEIRA DONO, CIF/NIF:
78.793.579-H, de data 17.12.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 11812, no
que solicita o cambio de titularidade do establecemento dedicado a perruquería e beleza,
situado no Centro Comercial Os Tilos, Local 43, que figura a nome de Dª. Ana Cuartas
Gutiérrez, segundo licenza de apertura inócua, expediente nº 4/06, concedida pola
Xunta de Goberno Local en data 17.04.2006, pasando ao seu nome; vistos os
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
catro membros presentes, dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento (expte CTE-1/09),
pasando a nome de Dª. SILVIA NAVEIRA DONO, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.
3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto, non se presenta ningunha.

4. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto, non se formula ningún.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu,
Secretaria, dou fe.
O Alcalde,

A Secretaria Xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 19 DE XANEIRO DE 2009.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14:10 horas do día 19 de xaneiro

de

2009,

reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
Dª Carmen Diéguez González
Dª. Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria acctal: Dª. Mª Pilar Sueiro Castro, que dou fe do acto.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da
Xunta de Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos
incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
1. LICENZAS URBANÍSTICAS
2. LICENZAS DE APERTURA
3. DEVOLUCIÓN DE AVAIS
4. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
5. ROGOS E PREGUNTAS

º) LICENZAS URBANÍSTICAS.

1

Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007
(nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación
de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:

1.1. A D. PABLO SEOANE MÉNDEZ, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Pedrouso, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Antonio Sabucedo Costa.
Expediente núm: 22.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 1.08.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: ANTONIO SABUCEDO COSTA.
-Arquitecto técnico director: ARTURO MIGUEL PARA GARCÍA.
-Edificabilidade: 0,17 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1+BC, 5,50 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 10,14% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 57,70%. Altura do cumio: 3,27 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 128.000,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.560,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 232,89 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.912,89 euros.

1.2. A D. MARTÍN IGLESIAS ARES, licenza para acondicionamento de local destinado a
restaurante en Cacheiras.
Expediente núm: 23.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
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-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións das normativas sectoriais e dará cumprimento das
condicións legais sobre contaminación acústica, gases, fumes, residuos, etc.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 100,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 160,00 euros.

1.3. A D. JOSÉ BUSTELO BUELA, en representación de COMUNIDADE DE
PROPIETARIOS U-5-C OS TILOS, licenza para construción dunha nova entrada ao

garaxe da U-5-C , segundo proxecto redactado polos arquitectos Juan Pinto Tasende,
Julio Besiga Díaz-Blanco e Emilio Liñares Negro.
Expediente núm: 24.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no colexio oficial de arquitectos
con data 22.05.2008.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
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-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 180,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 240,00 euros.

1.4. A Dª. Mª CARMEN FRANQUEIRO NOGAREDA, licenza para construción de un
cerre entre lindeiros de 125 ml., na finca nº 1022 de O Sisto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 25.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
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antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 77,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 137,78 €.

1.5. A D. ANTONIO ZACARIAS LÓPEZ MARTÍNEZ, licenza para rehabilitación do
hórreo da Casa Rectoral de Luou, sita en A Igrexa, parroquia de Luou.
Expediente núm: 26.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 121,21 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 181,21 euros.

1.6. A D. EUGENIO RODRÍGUEZ PULIÁN, licenza para limpeza e restauración de
fachada, substitución da cubrición de cuberta sen modificacións da estructura actual e
substitución de carpinterías exteriores, en Ribas, 22, parroquia de Oza.
Expediente núm: 27.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Patrimonio, expte. 1312/08.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
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antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 588,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 648,42 euros.

1.7. A D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, en representación de AGRUPACIÓN
VECIÑAL CAMPOSANTO DE LUOU, licenza para obras menores de pavimentación con

soleira de pedra, entre panteóns, de uns 215 m2 dentro do recinto do cemiterio en Aido,
parroquia de Luou.
Expediente núm: 28.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras de pavimentación executaranse con sistema constructivo adecuado para que
non afecten o sistema xeral de drenaxe do recinto de acordo coas condicións da licenza
orixinal, do informe hidrolóxico e da normativa sectorial vixente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 237,36 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 297,36 euros.

1.8. A D. JOSÉ MANUEL LAREO TARRIO, en nome de mais veciños copropietarios de
Augas de Vilar, licenza para mantemento dos depósitos de auga existente, revestido

interior (reparación) para evitar pérdidas de auga e pintura exterior, en Pedrouso,
parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 29.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que
indica o artigo 103 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,00 euros.
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1.9. A Dª. PURIFICACIÓN DELIA BARREIRO BLANCO, licenza para segregación (dúas
parcelas resultantes) da finca nº 1082 de Pedrouso, parroquia de Cacheiras, segundo
proxecto asinado polo técnico Jesús Naveira Pequeno.
Expediente núm: 30.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN PARA A CONCESIÓN DE LICENZA.

1.10.- Vista a solicitude presentada por D. ALFONSO CALO RAMA, en representación de
PIROTECNIA CALO, con CIF/NIF: B-15.358.021, de data 18.04.2008, con rexistro de

entrada no Concello núm. 3309, no que solicita licenza de obras para rehabilitación de
dúas casetas para vestiarios e oficinas, na zona da antiga pirotecnia, no lugar de Solláns,
parroquia de Calo.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal de data 15.01.2009.
Considerando que o expediente foi sometido a información pública durante un prazo de
vinte días, mediante inseción de anuncio no diario La Voz de Galicia do 4.12.2008 e no
taboleiro de anuncios do Concello, presentándose durante o citado período escritos de
alegación, tal e como se desprende do Certificado de Secretaría de data 7.01.2009,
incorporado ao expediente.
En virtude do exposto e de conformidade co art. 41 da Lei 9/2002, de 31 de decembro,
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, na redacción dada
pola Lei 15/2004, de 29 de decembro, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
Primeiro.- Considerando o exposto no informe do arquitecto técnico municipal de data
15.01.2009 e as alegacións presentadas durante o prazo de exposición pública en
relación co expediente AA-6/08, de solicitude de licenza de obras para rehabilitación de
dúas casetas para vestiarios e oficinas, na zona da antiga pirotecnia, no lugar de Solláns,
parroquia de Calo a Xunta de Goberno Local informa desfavorablemente a concesión da
licenza solicitada.
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Segundo.- Dar traslado do expediente completo á Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transporte, aos efectos previstos no art. 41 da Lei 9/2002 de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE TITULARIDADE.
1.11.-Dada conta do escrito asinado por D. José Antonio Mendoza Iglesias, de data
10.12.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 11701, do 12.12.2008, no que se
solicita o cambio de titularidade da licenza urbanística que lle concedera a Xunta de
Goberno Local, en sesión de data 2.08.2004, expediente 208/04, para construción dunha
vivenda unifamiliar en A Igrexa, parroquia de Reis, pasando a nome de D. AGUSTÍN
MENDOZA CAJADE; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros

que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, pasando a nome de D.
AGUSTÍN MENDOZA CAJADE (expte. CT-1/09), debendo suxeitarse ás mesmas

condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.

2º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA PROVISIONAL.
2.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. MARTÍN IGLESIAS ARES, CIF/NIF:
78.797.866-G (expte. 8/08), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a
RESTAURANTE (epígrafe 671.5), en Cacheiras.

Vista a documentación presentada, asinada polo enxeñeiro técnico industrial Javier
Pacoret Balsa, na que se inclue a certificación técnica de solidez e seguridade de data
maio de 2008, o informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade
de data 28.11.2008, o informe do arquitecto técnico municipal de data 17.11.2008; e
demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MARTÍN IGLESIAS ARES a licenza provisional para o
establecemento dun local destinado a RESTAURANTE condicionada a súa instalación ao
cumprimento dos seguintes requisitos:
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-. Deberá cumprir o establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá iniciar a actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
-. A expulsión ao exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os
viandantes.
-Non se iniciará o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
38,57 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
2.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. GERARDO PAMPÍN CAO, con
CIF/NIF: 33.246.260-J (expte. 9/07), para licenza de apertura dun local destinado a
RESIDENCIA PARA MAIORES, en Cepeda, parroquia de Oza, e dada conta do informe

favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 9.01.2009
e da acta de comprobación de data 15.01.2009, redactada polo arquitecto municipal e
arquitecto técnico municipal e asinada polo representante da empresa D. Gerardo
Pampín Calo para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. GERARDO PAMPÍN CAO, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a RESIDENCIA PARA MAIORES.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (Imposto
sobre construcións, instalacións e obras) por importe de: 6.439,85 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.
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3. DEVOLUCIÓN DE AVAIS
Dase conta da solicitude presentada por “Hermanos Vigo Otero, S.L.”, con data de 4 de
novembro de 2008 (rex. entrada nº 10543), na que pide a devolución de aval bancario
do Banco Popular Español, constituido en decembro de 2007 por importe de 37.933,59
euros, como garantía definitiva dos acopios realizados para a obra de “Adecuación de
local destinado a Mediateca en Urbanización Mirasol – Ribeira-Cacheiras”.
Vista a acta de recepción da obra, de data 08.07.2008 e o informe favorable de
Intervención, de data 19.12.2008, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
presentes, acorda:
Primeiro.- Proceder á cancelación do aval bancario depositado por “Hermanos Vigo
Otero, S.L”, por importe de 37.933,59 euros, como garantía definitiva dos acopios
realizados para a obra de “Adecuación de local destinado a Mediateca en Urbanización
Mirasol – Ribeira-Cacheiras”.
Segundo.- Devolver o expediente ó departamento de Intervención para a xestión do
mesmo.

4. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
4.1. APROBACIÓN DE PLANS DE SEGURIDADE E SAÚDE.
Dase lectura á proposta da Alcaldía, de data 15.01.2009, que copiada literalmente, dí o
que segue:
“Á vista dos informes asinados por D. Pablo Xosé Pouso Iglesias, coordinador de
seguridade e saúde, de data 29.12.2008 e 06.11.2008, e dos plans de seguridade e saúde
das obras “Colector en Fixó”, “Acondicionamento da Rúa Rosalía de Castro en Parque
Montouto” e “Afirmado e acondicionamento da pista Vilar de Calo a Milladoiro”,
realizadas, respectivamente polas empresas “ Excavaciones Ovidio, S.L.”, “Obras y
viales de Galicia, S.L.” e “Construcciones Ponciano Nieto, S.L.”, propoño á Xunta de
Goberno Local a aprobación dos mencionados plans de seguridade e saúde”.

A continuación, pásase a analisar cada un dos plans de seguridade e saúde presentados:

4.1.1. COLECTOR EN FIXÓ-CALO
Visto o informe asinado por D. Pablo Xosé Pouso Iglesias, coordinador de seguridade e
saúde da obra de “Colector en Fixó-Calo”, de data 29.12.2008, e o correspondente plan
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de seguridade e saúde, realizado pola empresa “Excavaciones Ovidio, S.L.” a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda
aprobar dito plan.

4.1.2. ACONDICIONAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO EN PARQUE
MONTOUTO.
Visto o informe asinado por D. Pablo Xosé Pouso Iglesias, coordinador de seguridade e
saúde da obra de “Acondicionamento da Rúa Rosalía de Castro en Parque Montouto”,
de data 29.12.2008, e o correspondente plan de seguridade e saúde, realizado pola
empresa “Obras y viales de Galicia, S.L.” a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda aprobar dito plan.
4.1.3. AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA PISTA VILAR DE CALO A
MILLADOIRO
Visto o informe asinado por D. Pablo Xosé Pouso Iglesias, coordinador de seguridade e
saúde da obra de “Afirmado e acondicionamento da pista Vilar de Calo a Milladoiro”,
de data 06.11.2008, e o correspondente plan de seguridade e saúde, realizado pola
empresa “Construcciones Ponciano Nieto, S.L.” a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda aprobar dito plan.

4.2. PROPOSTA COMPLEMENTARIA DA ALCALDÍA SOBRE O FONDO
ESTATAL DE INVESTIMENTO LOCAL E O FONDO ESPECIAL DO ESTADO
PARA A DINAMIZACIÓN DA ECONOMÍA E O EMPREGO
A continuación, dase lectura á proposta da Alcaldía, de data 15.01.2009, relativa ó
Fondo estatal de Investimento Local e ó fondo especial do estado para a dinamización
da economía e o emprego, que copiada literalmente, dí o que segue:
“O Real Decreto-Lei 9/2008 do día 28 de novembro de 2008, aprobou a creación dun
Fondo estatal de investimento local e dun Fondo especial do Estado para a
dinamización da economía e do emprego.
Na Xunta de Goberno Local do pasado día 29 de decembro aprobouse a realización do
investimento proxectado para once obras, solicitando a súa execución cos recursos do
Fondo estatal de investimento Local por un importe total de 1.336.049,14 €.
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Do mesmo xeito, nesa mesma Xunta de Goberno Local do 29 de decembro, aprobouse
a realización priorizada de 27 obras, sen consignación de orzamento de cada unha
delas, en espera da valoración dos investimentos.
Tomando en consideración os avances orzamentarios dos proxectos técnicos
encargados, proponse:
Primeiro.- Aprobar a realización do investimento proxectado para as obras que de
seguido se relacionan, polas contías que así mesmo se indican, solicitando para a
súa execución os recursos do Fondo estatal de investimento Local.

1. Construción de vestiarios debaixo das gradas do campo de fútbol de Cacheiras,
por un importe de 49.120,92 €
2. Construción de vestiarios no pavillón da Ramallosa, por un importe de
30.667,82€
3. Reforma integral da rúa Castiñeiro na urbanización Os Tilos, por un importe de
470.000 €
4. Instalación dun parque infantil na parroquia de Calo , por un importe de
37.224,16 €
5. Instalación dun parque infantil na parroquia de Luou, por un importe de
13.083,61 €
6. Instalación dun parque infantil na parroquia de Recesende, por un importe de
27.802,83 €
7. Instalación dun parque infantil na parroquia de Oza, por un importe de
11.470,60€
8. Reforma e instalación de parques infantís nos colexios de Calo, A Ramallosa e
Os Tilos e nas escolas infantís de Cacheiras e Pontevea, por un importe de
82.500€
9. Construción dun muro de contención no Ferreiriño (Reis) , por un importe de
11.324,24 €
10. Saneamento en Vilar de Arriba (Calo) , por un importe de 102.355,60 €
11. Reforma e consolidación dos edificios das escolas públicas do Concello, por un
importe de 101.506,20 €
12. Reparación e reposición das aceiras da urb. Parque Montouto, por un importe
de 175.277,13 €
13. Afirmado e acondicionamento das estradas de acceso ao IES de Cacheiras
(Teo), por un importe de 94.333,81 €
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14. Afirmado e acondicionamento da estrada Mosteiro- A Silva (Lampai, Teo), por
un importe de 99.293,61 €
15. Afirmado e acondicionamento das pistas dos lugares de Coto e Reboredo
(Bamonde, Teo), por un importe de 28.736,07 €
16. Afirmado e acondicionamento da estrada Rotonda das Viñas-Carballal (Teo),
por un importe de 65.808,54 €
17. Arranxo do tellado da escola de Rarís, por un importe de 32.480,00 €
18. Arranxo do tellado da escola de Tras do Eixo, por un importe de 29.000,00 €
19. Afirmado e acondicionamento da estrada Balcaide-Quintáns (Teo), por un
importe de 288.817,70 €

Ascendendo o total orzamentado para estas obras a 1.750.802,84 €”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
Primeiro.- Aprobar a realización do investimento proxectado para as obras que de
seguido se relacionan, polas contías que así mesmo se indican, solicitando para a
súa execución os recursos do Fondo estatal de investimento Local.

1. Construción de vestiarios debaixo das gradas do campo de fútbol de Cacheiras,
por un importe de 49.120,92 €
2. Construción de vestiarios no pavillón da Ramallosa, por un importe de
30.667,82€
3. Reforma integral da rúa Castiñeiro na urbanización Os Tilos, por un importe de
470.000 €
4. Instalación dun parque infantil na parroquia de Calo , por un importe de
37.224,16 €
5. Instalación dun parque infantil na parroquia de Luou, por un importe de
13.083,61 €
6. Instalación dun parque infantil na parroquia de Recesende, por un importe de
27.802,83 €
7. Instalación dun parque infantil na parroquia de Oza, por un importe de
11.470,60€
8. Reforma e instalación de parques infantís nos colexios de Calo, A Ramallosa e
Os Tilos e nas escolas infantís de Cacheiras e Pontevea, por un importe de
82.500€
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9. Construción dun muro de contención no Ferreiriño (Reis) , por un importe de
11.324,24 €
10. Saneamento en Vilar de Arriba (Calo) , por un importe de 102.355,60 €
11. Reforma e consolidación dos edificios das escolas públicas do Concello, por un
importe de 101.506,20 €
12. Reparación e reposición das aceiras da urb. Parque Montouto, por un importe
de 175.277,13 €
13. Afirmado e acondicionamento das estradas de acceso ao IES de Cacheiras
(Teo), por un importe de 94.333,81 €
14. Afirmado e acondicionamento da estrada Mosteiro- A Silva (Lampai, Teo), por
un importe de 99.293,61 €
15. Afirmado e acondicionamento das pistas dos lugares de Coto e Reboredo
(Bamonde, Teo), por un importe de 28.736,07 €
16. Afirmado e acondicionamento da estrada Rotonda das Viñas-Carballal (Teo),
por un importe de 65.808,54 €
17. Arranxo do tellado da escola de Rarís, por un importe de 32.480,00 €
18. Arranxo do tellado da escola de Tras do Eixo, por un importe de 29.000,00 €
19. Afirmado e acondicionamento da estrada Balcaide-Quintáns (Teo), por un
importe de 288.817,70 €

Ascendendo o total orzamentado para estas obras a 1.750.802,84 €.

4.3. Proposta da Alcaldía sobre aceptación dos termos establecidos na concesión de
subvencións para a solución da infravivenda rural
Dase lectura á proposta da alcaldía, de data 15.01.2009, relativa á aceptación dos termos
establecidos na concesión de subvencións para a solución da infravivenda rural, que
copiada literalmente, di o que segue:
“A Orde do 29 de abril de 2008 aprobou as bases e a convocatoria de subvencións aos
concellos para resolver o problema da infravivenda rural. Ao amparo desta orde, o
Alcalde de Teo presentou con data do 30 de xuño de 2008 a solicitude de subvención
para os casos seleccionados polo departamento de Servizos sociais do concello, coas
valoracións técnicas sobre as vivendas realizadas polo Departamento municipal de
Urbanismo.
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Vista a solicitude da Delegación Provincial da Consellería de Vivenda e Solo,
proponse:
1. Reiterar o acordo de solicitude da subvención á Consellería de Vivenda e
Solo, aceptando os termos da Orde do 28 de abril de 2008 de conformidade
coa memoria, orzamento e prazo establecidos, facultado ao Alcalde, D.
Martiño Noriega, para a aceptación da subvención referida ás seguintes
solicitudes realizadas:
Subvención a fondo perdido para infravivenda rural de Dna. Margarita
Segade Barral, en Vilanova s/n (Recesende)
Subvención a fondo perdido para infravivenda rural de Dna. María
Isolina Nogueira Llamazares, en Covas s/n (Cacheiras)
Subvención a fondo perdido para infravivenda rural de Dna. Consuelo
García Vázquez, en Tarrío, 4 (Recesende)
Subvención a fondo perdido para infravivenda rural de D. Antonio
Salgueiro Seijo, en Vilariño s/n (Vilariño)
Subvención a fondo perdido para infravivenda rural de Dna. Carmen
Lueiro Noya, en Póboa, 33 (Cacheiras)
Subvención a fondo perdido para infravivenda rural de Dna. Purificación
Gude González, en Vilar, 4 (Cacheiras)
Subvención a fondo perdido para infravivenda rural de Dna. Rosalía
Piedra Parajó, en Paraxó s/n (Luou).”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros que legalmente a
compoñen, acorda aprobar a proposta da Alcaldía en tódolos seus termos.

5. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto, non se formulan rogos nin preguntas.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e cincuenta minutos, de
orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu,
Secretaria accidental, dou fe.
O Alcalde,

A Secretaria acctal,

Martiño Noriega Sánchez

Mª Pilar Sueiro Castro
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 2 DE FEBREIRO DE 2009.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14:30 horas do día 2 de febreiro de 2009,
reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
Dª Carmen Diéguez González
Dª. Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS
2º) LICENZAS DE APERTURA.
3º). CONCESIÓN DAS AXUDAS DE ENSINO E TRANSPORTE ESCOLAR
2008/2009
4º) APROBACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
5º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
6ª) ROGOS E PREGUNTAS

1

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da
Xunta de Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos
incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007
(nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación
de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:

1.1. A D. ARTURO PEREIRA PIEDRA, licenza para acondicionamento de local
destinado a clínica dental en Casalonga-Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 31.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións das normativas sectoriais e dará cumprimento das
condicións legais sobre contaminación acústica, gases, fumes, residuos, ambiental, etc.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 634,28 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 694,28 euros.

1.2. A REDESYL S.L. en representación de COMUNIDADE DE PROPIETARIOS U16-A1, licenza para reparación de fachada da U-16-A1 de Os Tilos, segundo memoria
valorada redactada polo técnico Alejandro Rodríguez Freire.
Expediente núm: 32.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das
obras, e de tódadas normativas de seguridade vixentes.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
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antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 500,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 560,00 euros.

1.3. A D. MANUEL MELLA CASTRO, licenza para construción de un cerre de 226
ml., con bloque, postes e alambre, na finca nº 573 de Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 33.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 140,62 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 200,62 €.

1.4. A D. JOSÉ MANUEL MONTERO LEIRA, licenza para construción de un cerre de
164 ml., con bloque, postes e alambre, na finca nº 273 de A Póboa, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 34.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública,
situando a base na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 102,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 162,04 €.

1.5. A D. JOSÉ LUIS LÓPEZ VILLAR, licenza para construción de un cerre de 31 ml.
polo fronte da finca e de 196 ml. entre lindeiros, na finca nº 2319 “Cubillón”, en
Bustelo, parroquia de Luou.
Expediente núm: 35.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública e como
mínimo a 1,50 metros do borde da cuneta, situando a base na mesma cota que a pista
actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 141,24 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 201,24 €.

1.6. A D. SANTIAGO CALVIÑO OTERO, licenza para construción de un cerre de 145
ml., con bloques, postes e alambre, na finca nº 2360 de San Domingo, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 36.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública,
situando a base na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 90,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 150,22 €.

1.7. A D. MANUEL LÓPEZ ANEIROS, licenza para construción de un cerre de 40 ml.,
polo fronte da finca nº 373 de A Devesa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 37.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a base do
cerre na mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-No acceso instalarase unha tubería de 40 centímetros de diámetro mínimo.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 metros no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,89 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,89 €.

1.8. A Dª. MANUELA PARADA ÁLVAREZ, licenza para construción de un cerre de
120 ml. (18 ml. polo fronte, 82 ml. entre lindeiros e 20 ml. na parte posterior), en
Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 38.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública,
situando a base na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 metros no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 €.

1.9. A D. FERNANDO GROBAS GALLEGO, licenza para construción de un cerre de
62 ml. e rampa de acceso de 4 metros, en A Igrexa, parroquia de Reis.
Expediente núm: 39.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública,
situando a base na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 metros no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A rampa de acceso situarase no borde do cerre e instalarase unha tubería de 40
centímetros de diámetro mínimo. O pavimento sobre o tubo está na mesma cota que a
pista existente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 39,59 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 99,59 €.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
1.10.- Dada conta do escrito asinado por D. BRAIS JORGE DEL RÍO, de data
20.01.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 395, no que solicita prórroga da
licenza que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 11.08.2008,
expediente 232/08, para construción dunha vivenda unifamiliar no lugar de A Pedreira,
parroquia de Calo; visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en data
30.01.2009 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. BRAIS JORGE DEL RÍO (expte. P-1/09), en base ao artigo 197.2 da
Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior ao
inicialmente acordado (seis meses).
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

1.11.- Dada conta do escrito asinado por Dª. ESTHER GÓMEZ BOQUETE, de data
26.01.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 515, no que solicita prórroga da
licenza que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 11.08.2008,
expediente 231/08, para construción dunha vivenda unifamiliar no lugar de A Igrexa,
parroquia de Calo; visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en data
30.01.2009 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. ESTHER GÓMEZ BOQUETE (expte. P-2/09), en base ao artigo
197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non
superior ao inicialmente acordado (seis meses).
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CORRECIÓN EN LICENZA DE SEGREGACIÓN.
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1.12.- Vista a documentación presentada por D. Manuel Vila Villar, de data xuño 2008,
con rexistro de entrada no Concello núm. 6968, do 30.07.2008, solicitando a corrección
na licenza de segregación da finca 457-2 do plano de concentración da parroquia de
Cacheiras, no lugar de Feros, concedida pola Comisión de Goberno en sesión de data
22.08.2002 a Dª. Cristina Vila Paderne, referente a titularidade dos lindes das parcelas
resultantes, segundo proxecto modificado que se presenta, asinado polo arquitecto José
Alberto Iglesias Fungueiriño; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a D. MANUEL VILA VILLAR a corrección solicitada, realizandose de
acordo co proxecto presentado, correxindo exclusivamente os titulares dos lindeiros.
A corrección outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro.

2º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA PROVISIONAL.
2.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. ARTURO PEREIRA PIEDRA,
CIF/NIF: 33.212.561-D (expte. 11/08), para licenza de apertura/instalación dun local
destinado a CLÍNICA DENTAL (epígrafe 392.2), en Casalonga-Osebe, parroquia de
Calo.
Visto o proxecto presentado asinado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova, visado
no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en data 24.01.2006, e as modificación
visadas o 26.08.2008, o informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de
Sanidade de data 22.12.2008, o informe do arquitecto técnico municipal de data
2.12.2008; e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ARTURO PEREIRA PIEDRA a licenza provisional para o
establecemento dun local destinado a CLÍNICA DENTAL condicionada a súa
instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos:
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
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expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
-. En caso de dispoñer de fornos: Para a evacuación dos fumes e gases procedentes da
instalación deberase contar cun shunt independiente o do resto do edificio, e o conducto
de evacuación deberá supera-la cumbreira do edificio.
-. Deberá solicita-la inscripción no Rexistro Xeral de Productores e Xestores de
Residuos de Galicia, como pequeño productor de residuos perigosos no caso de
producir menos de 10 Tn anuais de residuos perigosos, ou solicita-la autorización de
productor de residuos perigosos en caso de superar a antedita cantidade. Todo elo
segundo o establecido no Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime
xurídico da producción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Productores e
Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 124, 29/06/2005).
-.Os envases adicados ó almacenamento de residuos perigosos e os seus peches deberán
ser resistentes e estar en bo estado, e contar cos dipositivos adecuados que garantan a
non existencia de fugas ou derrames sobre o chan, segundo o establecido no Real
Decreto 833/88, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 20/1986 de
residuos perigosos (BOE nº 182, 30/07/88).
-.Os residuos perigosos deberán estar etiquetados segundo o establecido no Real
Decreto 833/88, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 20/1986 de
residuos perigosos (BOE nº 182, 30/07/88).
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
-. Deberá ter autorización da Consellería de Sanidade como “establecemento sanitario”
(Decreto 77/2001, 29 de marzo DOG 72, 11/04/01).
-. En caso de realizar radiografías: Deberá ter autorización para utilización de aparellos
de raios X con fins de diagnóstico médico (R.D. 1891/1991, de 30 de decembro)

-Non se iniciará o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
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2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
35,21 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
2.2.- Escrito de Dª. CARMEN ALDREY PIÑEIRO, CIF/NIF: 33.206.074-P (expte.
7/08), de data 14.07.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 6420, solicitando
licenza para o establecemento de unha PEIXERÍA.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal aos
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 18.12.2008 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 23.01.2009,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento de unha PEIXERÍA, a emprazar en A Ramallosa, parroquia de Lucí.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.

2.3.- Escrito de Dª. Mª DEL CARMEN GARCÍA POSE, CIF/NIF: 32.757.400-H
(expte. 9/08), de data 10.07.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 6347,
solicitando licenza para o establecemento de unha FARMACIA.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal aos
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 5.12.2008 e o informe
favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 22.12.2008, segundo
os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e
perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento de unha FARMACIA, a emprazar en Os Tilos, U-10-B.
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2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.

3. CONCESIÓN DAS AXUDAS DE ENSINO E TRANSPORTE ESCOLAR
2008/2009
Vista a proposta de data 29 de xaneiro de 2009 elevada pola Comisión de avaliación das
axudas de ensino e transporte escolar para o curso 2008/2009, na que se propón a
concesión e denegación das seguintes axudas:
 Axudas de ensino para o curso 2008/2009:
ALUMNO

CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

CAUSA EXCLUSION

ABEL ASOREY ANDREA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3 ª

ABEL ASOREY LAURA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

BANZAS BARO AGUSTIN

CONCEDIDA

50 €

BANZAS BARO SEBASTIAN
MARTIN

CONCEDIDA

200 €

BANZAS BARO TATIANA

CONCEDIDA

50 €

BARREIRO CASTELAO
LUCAS

CONCEDIDA

120 €

BASTEIRO DE LA PEÑA
SAMUEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

BEIROA TARRIO DANIEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3 ª

BEIROA TARRIO PEDRO
ANTONIO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3 ª

BLANCO GUZMAN ANDREA

CONCEDIDA

50 €

BLANCO GUZMAN BORJA

CONCEDIDA

50 €

BLANCO POSTIGO AROHA

CONCEDIDA

50 €

BLANCO POSTIGO DAVID

CONCEDIDA

50 €

BLANCO SANDEZ JORGE

CONCEDIDA

120 €

BLANCO SANDEZ ZAIRA

CONCEDIDA

50 €

BLANCO UZAL ANXO

CONCEDIDA

50 €

BLANCO UZAL CARLOS

CONCEDIDA

200 €

BOO COMOJO KATIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

BOQUETE CESAR DANIEL

CONCEDIDA

50 €

BOQUETE CESAR JOSE
RAMON

CONCEDIDA

200 €

BOTANA CAMPAÑA BRAIS

CONCEDIDA

50 €

BOTANA CASTRO CELTIA

CONCEDIDA

120 €

BOTANA FERNANDEZ,
HUGO

CONCEDIDA

50 €

BOTANA RIVAS MAIKO

CONCEDIDA

120 €

BRAÑA LOPEZ ADRIAN

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

BRAÑA LOPEZ LUCIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

BREA FONTANS PABLO

DENEGADA

IRPF 2007 INCOMPLETO

BREA FONTANS RUBEN

DENEGADA

IRPF 2007 INCOMPLETO

CAJARAVILLE PAZOS
OSCAR

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CALVO FERNANDEZ
NOEMI

CONCEDIDA

120 €

CAMAÑO REY CLAUDIA

CONCEDIDA

120 €

CAMPOS FERNANDEZ IRIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CAMPOS FERNANDEZ
MANUEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CAMPOS MENDOZA
ANDREA

CONCEDIDA

50 €

CAMPOS MENDOZA
DANIEL

CONCEDIDA

120 €

CANCELO SANCHEZ
SIMON

CONCEDIDA

120 €

CAO PASCUAL RODRIGO

CONCEDIDA

50 €

CARBALLAL TOSAR BRAIS

CONCEDIDA

120 €

CARBALLAL TOSAR
MARCOS

CONCEDIDA

50 €

CARBIA DOPAZO
RODRIGO

CONCEDIDA

120 €

CARRILLO MAROÑAS
ESTEBAN

CONCEDIDA

50 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

CARRILLO MAROÑAS
NEREA

CONCEDIDA

120 €

CASAL LINARES EVA

CONCEDIDA

50 €

CASAL LINARES GLORIA

CONCEDIDA

50 €

CASAL LINARES LUCIA

CONCEDIDA

50 €

CASTELAO FERREIRO IRIA
MARIA

CONCEDIDA

200 €

CASTELLANOS
VILLAVERDE HUGO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CASTILLO CREGO ANDRES

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CASTILLO CREGO
NICOLAS

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CASTIÑEIRAS MERA
MIRIAM

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CASTIÑEIRAS MERA YAGO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CASTRO CAMPOS ANIRA

CONCEDIDA

120 €

CASTRO CARBALLAL IVAN

CONCEDIDA

50 €

CASTRO CARBALLAL
LORENA

CONCEDIDA

50 €

CASTRO GASPAR IAGO

CONCEDIDA

50 €

CASTRO GASPAR MARIA

CONCEDIDA

50 €

CASTRO MAYO JOAQUIN

CONCEDIDA

50 €

CASTRO SANTOS IGNACIO

CONCEDIDA

50 €

CASTRO SANTOS MIGUEL

CONCEDIDA

200 €

CASTRO VAAMONDE
ADOLFO

CONCEDIDA

120 €

CASTRO VAAMONDE
ADRIAN

CONCEDIDA

120 €

CEBEIRO CABO JESSICA

CONCEDIDA

50 €

CEBEIRO CABO TOMAS

CONCEDIDA

50 €

CESPON SISTO DANIEL

CONCEDIDA

50 €

CESPON SISTO RUBEN

CONCEDIDA

50 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

COELLO SANJURJO
NEREA

CONCEDIDA

120 €

CONDE GAREA GABRIEL

CONCEDIDA

50 €

CONDE GAREA JUAN

CONCEDIDA

120 €

CONDE GAREA NOEMI

CONCEDIDA

50 €

CONDE PEREIRA ALBA

CONCEDIDA

200 €

CONDE PEREIRA PABLO

CONCEDIDA

50 €

COSTA LARRAURI JUAN
JOSE

CONCEDIDA

200 €

COSTA LARRAURI LUIS
FERNANDO

CONCEDIDA

50 €

COUSO VIANA ANA

CONCEDIDA

50 €

COUSO VIANA ANDRES

CONCEDIDA

120 €

COUSO VIANA ANTON

CONCEDIDA

50 €

COUSO VIANA MATEO

CONCEDIDA

120 €

COUSO VIANA SABELA

CONCEDIDA

50 €

CRESPO REY ALEXANDRE

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

CRESPO REY UXIA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

CUDILLERO MOSQUERA
NAARA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CUNDINS TAJES JAIME

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 5ª

DAVILA ALFAYA NICOLAS

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS DO PAI
INSUFICIENTES

DE LA FUENTE SEOANE
RUBEN

CONCEDIDA

DOMINGUEZ BLANCO
PATRICIA

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

DOMINGUEZ BLANCO
TANIA

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

DOMINGUEZ PEREIRA
ANXO

CONCEDIDA

50 €

CONCEDIDA

50 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

200 €

DOMINGUEZ PEREIRA
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

DOMINGUEZ PEREIRA
MIGUEL

CONCEDIDA

50 €

DONO LISTE ISMAEL

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

DONO LISTE UXIA

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

DUARTE MELLA LAURA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

DUARTE TALLON MIGUEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 5ª

FEAS GASAMANS NOA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

FELPETE FRANQUEIRO
PABLO

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

FERNANDEZ DUVAL
LORENA

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

FERNANDEZ DUVAL LUCIA

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

FERNANDEZ GARCIA
PABLO

CONCEDIDA

FERNANDEZ LEA ZAIRA

DENEGADA

FERNANDEZ MENDEZ
ADRIAN

CONCEDIDA

50 €

FERNANDEZ MENDEZ
ALOIA

CONCEDIDA

200 €

FERNANDEZ MENDEZ
SERGIO

CONCEDIDA

50 €

FERNANDEZ PITA SABELA

DENEGADA

FERREIRA BOQUETE
ANGELA

CONCEDIDA

50 €

FERREIRA BOQUETE
JAIRO

CONCEDIDA

50 €

FERREIRA BOQUETE
PAULA

CONCEDIDA

50 €

FERREIRA MOSQUERA
ALVARO

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

FERREIRA MOSQUERA
TANIA MARIA

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

FERRO LANDEIRA ESTHER

CONCEDIDA

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

LORENA

50 €
NON CUMPRE BASE 3ª

NON CUMPRE BASE 3ª

50 €
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

FERRO LANDEIRA IKER

CONCEDIDA

120 €

FERRO SANTOS ALICIA

CONCEDIDA

200 €

FERRO SANTOS DIEGO

CONCEDIDA

50 €

FERRON GARCIA ALBA

CONCEDIDA

50 €

FERRON LEA DARIO

CONCEDIDA

50 €

FERRON LEA DAVID

CONCEDIDA

200 €

FERRON LEA DIEGO

CONCEDIDA

200 €

FIGUEROA DE LA FUENTE
NICOLAS

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

FIGUEROA DE LA FUENTE
UXIO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

FRAMIL LEA MIGUEL
ANGEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASES 2ª E 3ª

FRANCO ANTONELLA

CONCEDIDA

FRANCO QUIÑOY SARA

DENEGADA

FRANCO SANTIAGO

CONCEDIDA

FRANQUEIRO
BAHAMONDE ANA MARIA

DENEGADA

FRIEIRO SANDEZ ANTIA

CONCEDIDA

50 €

FRIEIRO SANDEZ DAVID

CONCEDIDA

120 €

FUENTES SANIN RUBEN

DENEGADA

GARCIA AMADO MANUEL

CONCEDIDA

120 €

GARCIA AMADO NOA

CONCEDIDA

50 €

GARCIA ANTELO BRAIS

CONCEDIDA

120 €

GARCIA ANTELO CLAUDIA

CONCEDIDA

120 €

GARCIA CAO IVAN

CONCEDIDA

120 €

GARCIA DURAN REBECA

CONCEDIDA

50 €

GARCIA DURAN RUBEN

CONCEDIDA

50 €

GARCIA DURAN SONIA

CONCEDIDA

50 €

GARCIA LOPEZ OSCAR

CONCEDIDA

75 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

50 €
NON CUMPRE BASE 3ª
120 €
NON ASINA DECLARACIONS
XURADAS

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

20

CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

GARCIA LOPEZ YOLANDA

CONCEDIDA

50 €

GARCIA QUEIRO NURIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

GARCIA SIXTO ARTURO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

GERPE RODRIGUEZ
BEATRIZ

CONCEDIDA

120 €

GERPE RODRIGUEZ
NOELIA

CONCEDIDA

120 €

GERPE RODRIGUEZ
SERGIO

CONCEDIDA

50 €

GILLIN GOMEZ AITANA

CONCEDIDA

120 €

GILLIN GOMEZ ANAIA

CONCEDIDA

120 €

GILLIN GOMEZ GONZALO

CONCEDIDA

50 €

GOLMAR VARELA ARON
JOSE

CONCEDIDA

50 €

GOMEZ CARBALLO CARLA
CATARINA

CONCEDIDA

50 €

GOMEZ CARBALLO MALCO

CONCEDIDA

50 €

GOMEZ JORGE MANUEL
JAVIER

CONCEDIDA

50 €

GOMEZ MAHIA NICOLAS

CONCEDIDA

120 €

GOMEZ MUÑIZ BRAIS

CONCEDIDA

120 €

GOMEZ MUÑIZ MIGUEL

CONCEDIDA

50 €

GONDELLE MOREIRA
SARA

CONCEDIDA

120 €

GONZALEZ BLANCO IVET

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

GONZALEZ BUSTABAD
NATALIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

GONZALEZ DIOS IVAN

CONCEDIDA

GONZALEZ LOPEZ
ADRIANA

DENEGADA

INCUMPRE BASE 3ª

GONZALEZ LOPEZ
SANTIAGO JOSE

DENEGADA

INCUMPRE BASE 3ª

GONZALEZ MOURIÑO
AINHOA

CONCEDIDA

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

120 €

50 €
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

GONZALEZ MOURIÑO
RICARDO

CONCEDIDA

50 €

GONZALEZ VARELA IRIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

HOMBRE MORENO PAULA

DENEGADA

NON PRESENTA
DOCUMENTACION ECONOMICA
SUFICIENTE EN PRAZO

IGLESIAS BLANCO XOSE
GUILLERME

CONCEDIDA

200 €

IGLESIAS CIMADEVILA
SANDRA

CONCEDIDA

50 €

IGLESIAS GARAZO LUCIA

CONCEDIDA

120 €

IGLESIAS GONZALEZ
ANGELA

CONCEDIDA

120 €

IGLESIAS PORTELA
ADRIAN

CONCEDIDA

200 €

IGLESIAS PORTELA
JAVIER

CONCEDIDA

50 €

JAMARDO GONZALEZ
NICOLAS

CONCEDIDA

120 €

JAMARDO GONZALEZ
RODRIGO

CONCEDIDA

50 €

LAMAS FIEIRO RUBEN

DENEGADA

LAREO CAMIÑA DARIO

CONCEDIDA

50 €

LAREO CAMIÑA MANUEL
ANTONIO

CONCEDIDA

200 €

LAREO CAMIÑA NOELIA

CONCEDIDA

50 €

LARIÑO LUEIRO ADRIAN

DENEGADA

LARRAURI HERNANDEZ
ALESANDRA NICOL

CONCEDIDA

50 €

LEAL GARCIA DIEGO

CONCEDIDA

200 €

LOPEZ CAMPOS
ESTEFANIA

CONCEDIDA

200 €

LOPEZ CAMPOS MARIA

CONCEDIDA

120 €

LOPEZ FRANCO DAVOR
JOSE

CONCEDIDA

50 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

NON CUMPRE BASE 3ª

NON CUMPRE BASE 3ª

22

CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

LOPEZ FRANCO NOEMI

CONCEDIDA

120 €

LOPEZ GALLEGO MARIA
DE LAS MERCEDES

CONCEDIDA

200 €

LOPEZ GALLEGO MARIA
DEL SOCORRO

CONCEDIDA

200 €

LOPEZ LEIS ADRIAN

CONCEDIDA

50 €

LOPEZ LEIS JAIME

CONCEDIDA

50 €

LOPEZ MUNIN ADRIAN

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

LOPEZ MUNIN YAGO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

LOPEZ RODRIGUEZ IVAN

CONCEDIDA

LOPEZ SANCHEZ MIRIAM

DENEGADA

LOPEZ SEIJAS JACOBO

CONCEDIDA

200 €

LOPEZ SEIJAS JORGE

CONCEDIDA

50 €

LOSADA MOURE LAURA

DENEGADA

IRPF 2007 INCOMPLETO

LOSADA MOURE PABLO

DENEGADA

IRPF 2007 INCOMPLETO

LUEIRO IGLESIAS RAFAEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

MACEIRA MENENDEZ IAGO

CONCEDIDA

120 €

MACEIRA MENENDEZ IKER

CONCEDIDA

120 €

MACEIRA MENENDEZ
ISMAEL

CONCEDIDA

50 €

MALLO RODRIGUEZ MARIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 2ª

MAREQUE FONTAO DAVID

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS DO PAI
INSUFICIENTES

MAREQUE FONTAO DIEGO

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS DO PAI
INSUFICIENTES

MAREQUE FONTAO JORGE

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS DO PAI
INSUFICIENTES

MARQUEZ GONZALEZ
IRENE

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

MARQUEZ MENDEZ
ADOLFO

CONCEDIDA

50 €

MARQUEZ MENDEZ
MANUEL

CONCEDIDA

50 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

120 €
PRESENTADA FORA DE PRAZO
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

MARQUEZ MENDEZ
MARCELINO

CONCEDIDA

50 €

MARTINEZ BLANCO
AGUSTINA

CONCEDIDA

50 €

MARTINEZ BLANCO
FEDERICO

CONCEDIDA

120 €

MARTINEZ DOMINGUEZ
ANDER

CONCEDIDA

50 €

MARTINEZ DOMINGUEZ
ARIANE

CONCEDIDA

50 €

MARTINEZ DOMINGUEZ
NAIA

CONCEDIDA

120 €

MATA MARTINEZ BRAIS

CONCEDIDA

120 €

MATALOBOS CARBALLO
CATHERINE

CONCEDIDA

50 €

MATALOBOS CARBALLO
MARTA

CONCEDIDA

50 €

MELLA PEROL CARLOS

CONCEDIDA

200 €

MELLA PEROL NOELIA

CONCEDIDA

50 €

MELLA VARELA DIEGO

CONCEDIDA

50 €

MELLA VARELA YAIZA

CONCEDIDA

120 €

MENDEZ NEIRA
FRANCISCO JAVIER

CONCEDIDA

50 €

MENDEZ NEIRA IRIA

CONCEDIDA

200 €

MENDEZ SORDO DAVID

CONCEDIDA

50 €

MENDEZ SORDO LUCIA

CONCEDIDA

50 €

MILLAN NOGUEIRA
ALEJANDRA

CONCEDIDA

50 €

MOLICA CAO LUIS
ALBERTO

DENEGADA

MONTES GONZALEZ
BRUNO

CONCEDIDA

MONTES MARQUEZ
ALEJANDRO

DENEGADA

ALUMNO

CONCEDIDA

CAUSA EXCLUSION

DATOS ECONOMICOS DO PAI
INSUFICIENTES

50 €

NON CUMPRE BASE 3ª
50 €

MONTES TRUJILLO
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

MONTES TRUJILLO JUAN

CONCEDIDA

120 €

MOREIRA LOUREIRO
ANXO

CONCEDIDA

50 €

MOREIRA LOUREIRO
DANIEL

CONCEDIDA

200 €

MOSQUERA FERRO
ISABEL

DENEGADA

MOTA PRIETO ALBA

CONCEDIDA

200 €

MOTA PRIETO BRAIS

CONCEDIDA

50 €

MOURE LAMAS DANIEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 2ª

MOURE LAMAS PEDRO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 2ª

MOURELLE BLANCO
MICAELA

CONCEDIDA

50 €

NAVEIRA PEREIRO ANIBAL

CONCEDIDA

50 €

NAVEIRA PEREIRO
NATALIA

CONCEDIDA

50 €

NIEVES BRIZUELA ALVARO

DENEGADA

NUÑEZ BALADO SANDRA

CONCEDIDA

50 €

NUÑEZ BALADO VICTOR

CONCEDIDA

200 €

NUÑEZ LOUREIRO ADRIAN

CONCEDIDA

200 €

ORTEGON SOBREDO
MARA

CONCEDIDA

120 €

OTERO AGEITOS JULIA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

OTERO AGEITOS MARIA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

OTERO REY NOE

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª: NON
EMPADROADO

PAMPIN TOLDERLUND
GONZALO

CONCEDIDA

50 €

PAMPIN TOLDERLUND
JUAN IGNACIO

CONCEDIDA

50 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

ANTHONY

NON XUSTIFICA GASTO EN
MATERIAL

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

25

ALUMNO

CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

CAUSA EXCLUSION

PARAJO REGUEIRO
ALEJANDRO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

PARAMA PEREZ
ALEJANDRO

DENEGADA

DOCUMENTACION
PRESENTADA FORA DE PRAZO

PARAMA PEREZ VANESA

DENEGADA

DOCUMENTACION
PRESENTADA FORA DE PRAZO

PARIS MARTINEZ AINHOA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 5ª

PARIS MARTINEZ
ALEXANRA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 5ª

PAZ DIAZ RUT

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 5ª

PAZ DIAZ SARAI

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 5ª

PEDROUZO RONCERO
PABLO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

PELETEIRO ABEAL
ALVARO

CONCEDIDA

50 €

PELETEIRO ABEAL
BERENGUELA

CONCEDIDA

50 €

PELETEIRO ABEAL
REBECA

CONCEDIDA

50 €

PENIDO VAZQUEZ IRENE

CONCEDIDA

50 €

PENIDO VAZQUEZ ISABEL

CONCEDIDA

50 €

PEÑA OTERO ESTEFANIA

CONCEDIDA

50 €

PEÑA OTERO JOSE
CARLOS

CONCEDIDA

120 €

PEÑA VILLASENIN SIMON

CONCEDIDA

200 €

PEON CABADO ANDREA

CONCEDIDA

120 €

PEREIRA CAJARAVILLE
FABIAN

CONCEDIDA

50 €

PEREIRAS MALLOU MARIA
ESPERANZA

DENEGADA

PEREIRAS MIRANDA ANXO

CONCEDIDA

120 €

PEREIRAS MIRANDA BRAIS

CONCEDIDA

50 €

PEREIRO FERNANDEZ
ADRIAN

CONCEDIDA

200 €

NON CUMPRE BASE 2ª
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

PEREIRO FERNANDEZ
IAGO

CONCEDIDA

50 €

PEREZ BARCALA ALBA

CONCEDIDA

50 €

PEREZ BARCALA RUBEN

CONCEDIDA

50 €

PEREZ GERPE MIRIAM

CONCEDIDA

50 €

PEREZ GERPE NEREA

CONCEDIDA

50 €

PEREZ PEREZ ADRIAN

DENEGADA

PEREZ TEJO ALEJANDRO

CONCEDIDA

120 €

PEREZ TEJO NOELIA

CONCEDIDA

50 €

PERNAS COLLAZO
ALVARO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

PERNAS COLLAZO
CARMEN

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3º

PETEIRO HERNANDEZ
LARA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 2ª

PETEIRO HERNANDEZ
RITA

CONCEDIDA

PETEIRO HERNANDEZ
TATIANA

DENEGADA

PICARDO MIGUEZ
CHRISTIAN

CONCEDIDA

120 €

PINTOS POLLAN AGUSTIN

CONCEDIDA

120 €

PINTOS POLLAN MATIAS

CONCEDIDA

50 €

PINTOS POLLAN
VALENTINA

CONCEDIDA

120 €

QUEIRO LORENZO LAURA

CONCEDIDA

50 €

REBOLO GOMEZ ADRIAN

CONCEDIDA

200 €

REBOREDO PEREIRO
SANTIAGO

CONCEDIDA

120 €

REBOREDO PEREIRO
SERGIO

CONCEDIDA

50 €

REGO FERNANDEZ
ALDARA

CONCEDIDA

50 €

REGO FERNANDEZ XIANA

CONCEDIDA

120 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

NON CUMPRE BASE 3ª

200 €

NON CUMPRE BASE 2ª
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

RENDO LEAL ANGELA

CONCEDIDA

50 €

RENDO LEAL CELIA

CONCEDIDA

120 €

REQUEIJO AYUDE IRIA

CONCEDIDA

50 €

REQUEIJO AYUDE
MANUEL

CONCEDIDA

120 €

REY BARREIRO ADAN

DENEGADA

IRPF 2007 INCOMPLETO

REY BARREIRO NICOLAS

DENEGADA

IRPF 2007 INCOMPLETO

REY BOO NATALIA

CONCEDIDA

50 €

REY BOO OLALLA

CONCEDIDA

200 €

REY DALAMA PAULA

DENEGADA

RIAL SEIJO CAROLINA

CONCEDIDA

120 €

RIBADAS CLEMENTE NOA

CONCEDIDA

120 €

RIVADULLA MALLO MARIA
IRENE

CONCEDIDA

50 €

RIVADULLA MALLO
MARIÑA

CONCEDIDA

120 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

NON CUMPRE BASE 3ª

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES E NON
XUSTIFICA MATERIAL

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES E NON
XUSTIFICA MATERIAL

RODRIGUEZ BUELA
MARTA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES E NON
XUSTIFICA MATERIAL

RODRIGUEZ COUSO
ADRIAN

CONCEDIDA

50 €

RODRIGUEZ FERREIRO
NOA

CONCEDIDA

120 €

RODRIGUEZ GOMEZ
ALEJANDRO

CONCEDIDA

200 €

RODRIGUEZ GOMEZ ELOY

CONCEDIDA

50 €

RODRIGUEZ GOMEZ JUAN

CONCEDIDA

120 €

RODRIGUEZ LOPEZ LARA

CONCEDIDA

50 €

RODRIGUEZ BUELA
CRISTINA

RODRIGUEZ BUELA JOSE
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

RODRIGUEZ LOPEZ LIA

CONCEDIDA

50 €

RODRIGUEZ RODRIGUEZ
MIGUEL

CONCEDIDA

200 €

ROMERO CASTRO
BEATRIZ

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

ROMERO CASTRO FABIAN

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

ROSENDE LIÑARES
BEATRIZ

CONCEDIDA

200 €

ROSENDE LIÑARES
CRISTINA

CONCEDIDA

50 €

SAA DAPARTE JAVIER
MANUEL

DENEGADA

SALGADO JORGE
EDUARDO

CONCEDIDA

50 €

SALGADO JORGE
JOAQUIN

CONCEDIDA

50 €

SALGUEIRO POMBO DAVID

CONCEDIDA

120 €

SALMONTE RIVADULLA
ENRIQUE

CONCEDIDA

50 €

SALMONTE RIVADULLA
NOELIA

CONCEDIDA

50 €

SAMPAIO VALLADARES
BEATRIZ

CONCEDIDA

50 €

SANCHEZ DOMINGUEZ
ANDREA

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

SANCHEZ DOMINGUEZ
RUBEN

DENEGADA

PRESENTADA FORA DE PRAZO

SANCHEZ GOMEZ LUCIA

CONCEDIDA

50 €

SANCHEZ GOMEZ SIMON

CONCEDIDA

50 €

SANCHEZ LAREO ELOY

CONCEDIDA

50 €

SANCHEZ LAREO TANIA

CONCEDIDA

50 €

SANDEZ LANDEIRA DARIO

CONCEDIDA

200 €

SANDEZ LANDEIRA DAVID

CONCEDIDA

200 €

SANIN SANCHEZ DANIEL

CONCEDIDA

50 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

NON CUMPRE BASE 3ª
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

SANIN SANCHEZ LORENA

CONCEDIDA

50 €

SAYANS LUEIRO ANDREA

DENEGADA

PRESENTAN IRPF 2006

SAYANS LUEIRO
ROBERTO

DENEGADA

PRESENTAN IRPF 2006

SEIJO CAJARAVILLE
SANDRA

CONCEDIDA

SEOANE DA SILVA
EDUARDO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

SEOANE MATO MICAELA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

SEOANE MATO SARA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

SEOANE MIRAS AARON

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

SEOANE MIRAS SONIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

SEOANE MOSQUERA
MARTIN

CONCEDIDA

50 €

SERRANO MATA SARA

CONCEDIDA

50 €

SILVA CASTRO
ALEJANDRO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

SILVA PARDAL CRISTINA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

SISTO FONTANS MANUEL

CONCEDIDA

50 €

SISTO FONTANS RAUL

CONCEDIDA

120 €

SIXTO BLANCO ANTONIO

CONCEDIDA

200 €

SIXTO BLANCO ROBERTO

CONCEDIDA

200 €

SONEIRA PEREZ JORDI

CONCEDIDA

50 €

SONEIRA PEREZ SANDRA

CONCEDIDA

50 €

SOUTO PENAS ELENA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

SOUTO PENAS LUCIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

SUAREZ ALVAREZ
HADRIAN

CONCEDIDA

200 €

SUAREZ ALVAREZ MENCIA

CONCEDIDA

50 €

SUAREZ CARDOSO
GONZALO

CONCEDIDA

200 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

200 €

30

CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

SUAREZ CARDOSO LUCIA

CONCEDIDA

50 €

SUAREZ CARDOSO OSCAR

CONCEDIDA

50 €

SUAREZ LUEIRO
CHRISTIAN

CONCEDIDA

180 €

SUAREZ LUEIRO LORENA

CONCEDIDA

75 €

TARRIO MOURIÑO MARTA

DENEGADA

TEPLITZKY MALLON IAN
JOSE

CONCEDIDA

200 €

TEPLITZKY MALLON
MIRANDA ALEXIA

CONCEDIDA

50 €

TOBIO MONTES CARLOS

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

TOBIO MONTES YOLANDA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

VAAMONDE MOSQUERA
SERGIO

CONCEDIDA

50 €

VALDES SOBREDDO
LAURA MARIA

CONCEDIDA

200 €

VALDES SOBREDO JULIAN
MANUEL

CONCEDIDA

50 €

VALENCIA RODRIGUEZ
SIMON

DENEGADA

VARELA BROCOS MANUEL
JESUS

CONCEDIDA

120 €

VARELA BROCOS MARIA
JOSE

CONCEDIDA

50 €

VARELA BROCOS
SANTIAGO

CONCEDIDA

50 €

VARELA FUENTES IRIA

CONCEDIDA

120 €

VARELA HERNANDEZ
ANXO

CONCEDIDA

50 €

VARELA HERNANDEZ
LARA

CONCEDIDA

50 €

VARELA MARROZOS
BEATRIZ

CONCEDIDA

200 €

CONCEDIDA

120 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

NON CUMPRE BASE 3ª

NON CUMPRE BASE 3ª

VARELA MARROZOS
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

VAZQUEZ CASTRO JOSE
ANTONIO

CONCEDIDA

120 €

VAZQUEZ CASTRO UXIA

CONCEDIDA

50 €

VAZQUEZ DIAZ TOMAS

CONCEDIDA

120 €

VAZQUEZ REY MARIA

CONCEDIDA

200 €

VAZQUEZ REY MARTA

CONCEDIDA

200 €

VAZQUEZ REY OLAIA

CONCEDIDA

50 €

VAZQUEZ SANTOS INES

CONCEDIDA

50 €

VAZQUEZ SANTOS NOE

CONCEDIDA

120 €

VAZQUEZ SOUTO ELENA

CONCEDIDA

50 €

VAZQUEZ SOUTO JORGE

CONCEDIDA

120 €

VAZQUEZ VIDAL AITANA

CONCEDIDA

50 €

VAZQUEZ VIDAL ALEX

CONCEDIDA

120 €

VENCE COYA MYRIAM

DENEGADA

VIEITES MAZAS MONICA

CONCEDIDA

120 €

VIEITES NOGUEIRA
ARANCHA

CONCEDIDA

50 €

VIEITES NOGUEIRA RUBEN

CONCEDIDA

50 €

VIEITES SAYANS CARLOS

CONCEDIDA

200 €

VIGO LOPEZ LUCIA

CONCEDIDA

50 €

VIGO LOPEZ MARTIN

CONCEDIDA

50 €

VIGO LOPEZ NURIA

CONCEDIDA

120 €

VILA MOSQUERA BEATRIZ

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

VILA MOSQUERA
GUADALUPE

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

VILA MOSQUERA MARIA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

VILA MOSQUERA MARIA
BARBARA

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS
INSUFICIENTES

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

DESIREE

PRESENTADA FORA DE PRAZO
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CONCEDIDA /
DENEGADA

IMPORTE

VILAR BEIRAS ANXO

CONCEDIDA

50 €

VILAR BEIRAS DIEGO

CONCEDIDA

50 €

VILASECO CAO ADRIAN

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

VILASECO CAO UXIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

VILLAR PARAJO MATEO

CONCEDIDA

120 €

VILLAR PARAJO RITA

CONCEDIDA

50 €

VINSEIRO VILABOA
AINHOA

DENEGADA

VIÑO LOUREIRO
ALEJANDRO

CONCEDIDA

50 €

VIÑO LOUREIRO CARLOS

CONCEDIDA

50 €

VIÑO LOUREIRO MIGUEL

CONCEDIDA

50 €

ALUMNO

CAUSA EXCLUSION

DATOS ECONOMICOS DO PAI
INSUFICIENTES

 Axudas ó transporte escolar para o curso 2008/2009:
ALUMNO

CONCEDIDA / DENEGADA

CAUSA EXCLUSION

ABEL ASOREY LAURA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

BANZAS BARO SEBASTIAN
MARTIN

CONCEDIDA

BEIROA TARRIO DANIEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3 ª

BEIROA TARRIO PEDRO
ANTONIO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3 ª

BERNARDEZ ANTELO
ALEJANDRO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9ª

BOQUETE CESAR JOSE
RAMON

CONCEDIDA

BREA FONTANS RUBEN

DENEGADA

IRPF 2007 INCOMPLETO

CAO COELLO CRISTINA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

CASTRO SANTOS MIGUEL

CONCEDIDA

CONDE PEREIRA ALBA

CONCEDIDA
CONCEDIDA

COSTA LARRAURI JUAN
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ALUMNO

CONCEDIDA / DENEGADA

CAUSA EXCLUSION

DUARTE TALLON MIGUEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 5ª

FERNANDEZ POMBO
CARMEN NERI

CONCEDIDA

FERRON LEA DIEGO

CONCEDIDA

FRAMIL LEA MIGUEL ANGEL

DENEGADA

NON CUMPRE BASES 2ª E 3ª

GARCIA SIXTO ARTURO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

GOMEZ FUENTES MIGUEL

CONCEDIDA

LEAL GARCIA DIEGO

CONCEDIDA

LOPEZ CAMPOS ESTEFANIA

DENEGADA

LOPEZ GALLEGO MARIA DE
LAS MERCEDES

CONCEDIDA

LOPEZ GALLEGO MARIA DEL
SOCORRO

CONCEDIDA

LOPEZ SANCHEZ MIRIAM

DENEGADA

LOPEZ SEIJAS JACOBO

CONCEDIDA

MALLO RODRIGUEZ MARIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 1ª E 2ª

MARCOS GARCIA CONDE
MARIA DEL VALLE

DENEGADA

DATOS ECONOMICOS INSUFICIENTES E
NON ASINA DECLARACIONS XURADAS

MARQUEZ MENDEZ
MARCELINO

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9ª

MENDEZ NEIRA IRIA

CONCEDIDA

MONTES GOMEZ MARIA
JOSE

DENEGADA

MONTES RODRIGUEZ
FERNANDO

CONCEDIDA

MOREIRA LOUREIRO DANIEL

CONCEDIDA

MOTA PRIETO ALBA

CONCEDIDA

NUÑEZ BALADO VICTOR

CONCEDIDA

OTERO AGEITOS JULIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9 ª

OTERO AGEITOS MARIA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9 ª

PEÑA VILLASENIN SIMON

CONCEDIDA

JOSE

NON CUMPRE BASE 9ª

PRESENTADA FORA DE PRAZO

NON CUMPRE BASE 3ª
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ALUMNO

CONCEDIDA / DENEGADA

CAUSA EXCLUSION

PEREIRAS MALLOU
VANESSA

CONCEDIDA

PEREZ PEREZ ADRIAN

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 3ª

RODRIGUEZ BUELA
CRISTINA

DENEGADA

PRESENTAN IRPF 2006

RODRIGUEZ BUELA JOSE

DENEGADA

PRESENTAN IRPF 2006

RODRIGUEZ BUELA MARTA

DENEGADA

PRESENTAN IRPF 2006

ROSENDE LIÑARES BEATRIZ

CONCEDIDA

SAA DAPARTE JAVIER
MANUEL

DENEGADA

SANDEZ LANDEIRA DARIO

CONCEDIDA

SANDEZ LANDEIRA DAVID

CONCEDIDA

SEIJO CAJARAVILLE
SANDRA

CONCEDIDA

SISTO VAAMONDE MIGUEL

DENEGADA

SIXTO BLANCO ANTONIO

CONCEDIDA

SIXTO BLANCO ROBERTO

CONCEDIDA

SUAREZ CARDOSO
GONZALO

CONCEDIDA

TEPLITZKY MALLON IAN
JOSE

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9ª

TOBIO MONTES CARLOS

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9ª

TOBIO MONTES YOLANDA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9ª

VARELA MARROZOS
BEATRIZ

CONCEDIDA

VAZQUEZ DIAZ TOMAS

DENEGADA

VEIGA BLANCO PATRICIA

CONCEDIDA

VIEITES SAYANS CARLOS

CONCEDIDA

VILA MOSQUERA BEATRIZ

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9ª

VILA MOSQUERA MARIA
BARBARA

DENEGADA

NON CUMPRE BASE 9ª

NON CUMPRE BASE 3ª

DATOS ECONOMICOS INSUFICIENTES E
NON ACHEGA MATRICULA

NON CUMPRE BASE 9ª

Visto o informe da Intervención municipal de 29/01/2009, incorporado ao expediente.
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En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
Primeiro.- Conceder e denegar as axudas de ensino e transporte escolar para o curso
2008/2009 de conformidade coa proposta da Comisión de avaliación de 29 de xaneiro
de 2009, anteriormente transcrita.
Segundo.- Notificar o presente acordo ós interesados mediante a súa publicación no
Taboleiro de edictos do Concello.

4. APROBACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
4.1.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DA OBRA DE
ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS VERXELES E OZA (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
30/01/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data
23/01/2009, para adxudicar as obras de “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS
VERXELES Y OZA”, financiado con cargo ao FEIL, segundo se desprende da
Resolución de 14/01/2009 da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, D.
Eduardo Rodrigo Matute.
- Acta de replanteo de 30/01/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 30/01/2009
- Informe de Secretaría de 30/01/2009
- Informe de Intervención de 30/01/2009
Visto o PROXECTO DE “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS VERXELES Y
OZA”, redactado polo Enxeñeiro de Camiño, Canais e Portos, D. Eduardo Rodrigo
Matute, de Novo Consultores de Enxeñería e Arquitectura, cuxo orzamento ascende a
CENTO CINCUENTA E SETE MIL DEZASETE EUROS CON VINTE E DOUS
CÉNTIMOS DE EURO (157.017,22 €), IVE engadido.
Considerando o disposto nos artigos 93, 155 d), 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de
Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición
adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
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En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Aprobar o PROXECTO DE ADECUACION DEL VIAL ENTRE OS
VERXELES Y OZA, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, D.
Eduardo Rodrigo Matute.
Segundo.-. Aprobar o expediente de contratación das obras de “ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE OS VERXELES Y OZA”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
de 30/01/2009, que rexerá a contratación.
Cuarto.Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
de CENTO CINCUENTA E SETE MIL DEZASETE EUROS CON VINTE E DOUS
CÉNTIMOS DE EURO (157.017,22 €), IVE engadido, con cargo á partida
orzamentaria 511.61109 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
- TRANSPORTES Y MAQUINARIA CP. S.L.
- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
En Teo, a 30 de xaneiro de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, e incorporado ao expediente o certificado de
existencia de crédito de data 02/02/2009, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seus membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07),
acorda:
Primeiro.- Aprobar o PROXECTO DE ADECUACION DEL VIAL ENTRE OS
VERXELES Y OZA, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, D.
Eduardo Rodrigo Matute.
Segundo.-. Aprobar o expediente de contratación das obras de “ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE OS VERXELES Y OZA”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
que rexerán a contratación, que se incorpora como anexo ao presente.
Cuarto.Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
de CENTO CINCUENTA E SETE MIL DEZASETE EUROS CON VINTE E
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DOUS CÉNTIMOS DE EURO (157.017,22 €), IVE engadido, con cargo á partida
orzamentaria 511.61109 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
- TRANSPORTES Y MAQUINARIA CP. S.L.
- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
ANEXO
“PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DA OBRA DE “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE OS VERXELES Y OZA”.
1).-Elementos do contrato.
1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución da obra de “Adecuación del vial
entre os Verxele y Oza”, incluídas no Fondo Estatal de Investimentos locais, a que se
refire o epígrafe 1 do cadro de características que figura como anexo I deste Prego, e
con suxeición ao proxecto técnico redactado ao efecto, integrado polos documentos
enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector
público (en adiante LCSP), incluído o correspondente estudio de Seguridade e Saúde.
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte
integrante do prego, e teñen carácter contractual.
1.2) Delimitación do contrato.
As obras obxecto do contrato están incluídas no Fondo Estatal de Investimentos Locais
(en adiante FEIL), e polo tanto a contratación rexerase, ademais de polo disposto na
LCSP, polo Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, que crea o FEIL e pola
Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 9 de decembro de
2008.
De conformidade co establecido no artigo 14.1 da LCSP, o contrato ao que se refire o
presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, tal como se especifica no
epígrafe 0 do cadro de características.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
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Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do
cadro de características, que ascende a 157.017,22 euros IVE incluído.
Os contratistas, ó formular as súas propostas económicas, incluíran nelas o importe do
imposto sobre o valor engadido, que figurará como partida independente, de
conformidade co establecido no art. 75.2 LCSP e modelo de oferta económica do
presente Prego.
3) Financiamento.
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento vixente con cargo á
partida presupostaría sinalada no epígrafe 3 do cadro de características.
O proxecto financiase con cargo ao Fondo Estatal de Investimento Local (en adiante
FEIL) creado por Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, ó amparo da Resolución
da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial de 14 de xaneiro de 2009 que
autoriza o financiamento destas obras.
4) Revisión de prezos.
Atendendo á natureza e duración do contrato, non procederá en ningún caso a revisión
de prezos e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión.

5) Prazo de execución.
5.1.- O prazo máximo de execución da obra será de seis semanas, contado a partir do
día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replánteo.
5.2.- O prazo contractual só se poderá prorrogar cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislación vixente.
En todo caso as obras deberán estar executadas e certificadas antes do día 1 de xaneiro
de 2010, de acordo co establecido no artigo 7.1 do Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro.
5.3.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen no programa de traballo.

6) 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 estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e
acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica.
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7) Clasificación do contratista.
De conformidade co establecido na disposición adicional sexta do Real Decreto Lei
9/2008, de 28 de novembro, e tendo en conta que o presuposto da obra non supera os
350.000.- euros, non se esixe clasificación.

8) Unións temporais de empresas.
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan
temporalmente o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.
Para este suposto cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para
os efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características
acreditadas para cada un dos seus integrantes.
No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en
escritura pública, así como presentar o CIF da unión temporal, todo iso dentro do prazo
de dez días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa
duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.
Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados
solidariamente diante da administración.

9) Procedemento de adxudicación e solicitude de ofertas.
9.1 O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado sen publicidade, de
conformidade co establecido nos artigos 155 d), 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP), tendo en conta que o valor estimado
do contrato non supera os 200.000.- euros.
En cumprimento do disposto no artigo 9.1 do citado Real Decreto Lei 9/2008,
aplicarase o trámite de urxencia regulado nos artigos 96 e 128 da LCSP.
9.2 De conformidade co establecido nos artigos 153 e 162 da LCSP, solicitarase oferta,
alomenos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sempre
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que sexa posible, debéndose deixar constancia no expediente das invitacións cursadas,
das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento.

10) Garantías esixibles.
10.1 Garantía provisional.- En consonancia co disposto no art. 91 da LCSP os
licitadores quedan dispensados da constitución da garantía provisional.
10.2 Garantía definitiva.- O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato
deberá constituír unha garantía definitiva do 5% do importe de adxudicación do
contrato, IVE excluído.

11) Proposicións: lugar e prazo de presentación.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do
Concello de Teo, A Ramallosa, s/n, de nove a catorce horas, dentro do prazo de oito
días hábiles contados dende o día seguinte ao da recepción da invitación, en tres sobres
pechados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e
requisitos esixidos na cláusula 12.
Así mesmo as ofertas poderán presentarse por correo, debendo o licitador xustificar a
data de envío e anunciar ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax ou
telegrama no mesmo día.
Sen estes requisitos non se admitirán as ofertas que se reciban fora do prazo de
presentación.

12) Proposicións: documentación.
As ofertas presentaranse en dou sobres pechados e denominados da seguinte forma:

Sobre A: Subtitulado “Documentación administrativa”.
A documentación administrativa presentarase nun sobre pechado no que se fará constar:
“Sobre A: Documentación administrativa do procedemento negociado sen publicidade
para a realización das obras de “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS VERXEIS E
OZA”, presentada por .................................................................
O sobre conterá a seguinte documentación:
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario
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A-1) Empresario individual:
-Copia auténtica do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.
A-2) Persoas xurídicas:
-Escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no Rexistro Mercantil,
cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil, se non o fora,
escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto fundacional,
no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o caso no
correspondente Rexistro Oficial.
- Copia auténtica da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF).
A-3) Empresas comunitarias:
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión
Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa
lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.
A-4) Empresas non comunitarias:
- Os empresarios estranxeiros non comunitarios deberán 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.
- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes
á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión
Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia
da empresa admite pola súa vez a participación de empresas españolas na contratación
coa administración en forma substancialmente análoga.
A-5) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaración de sometemento á xurisdicción de tribunais e xulgados españois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do
contrato, con renuncia se é o caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que lle puidese
corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP).
B) Poderes.
Cando a licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en nome da
que concorre perante a administración contratante.
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O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.
C) Bastanteo de poderes.
Os poderes a que se refire o apartado B) da presente cláusula, deberaos bastantear
previamente a secretaria da Corporación ou funcionario habilitado.
D) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades.
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do
LCSP, axustado ao seguinte modelo:
D./Dª...........................................................................,
con
DNI
nº
....................................., e domicilio en .........................................................., rúa
.......................................................,
nº
................,
código
postal
nº
.........................................., provincia de.................................,
en nome propio, ou en representación da empresa á que representa no procedemento
de
adxudicación
do
contrato
de
execución
da
obra
....................................................................,
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están
incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 49 e
130.1.c) da LCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
(Lugar, data e sinatura do propoñente)
E) Acreditación da solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional.
E.1.-Os licitadores deberán acreditar a solvencia económica e financeira por calquera
dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP.
E.2-A solvencia técnica e profesional acreditarase, de acordo co establecido no artigo 65
da LCSP, polos seguintes medios:
a) Relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de
certificados de boa execución para as mais importantes
b) Declaración sobre a plantilla media anual da empresa e a importancia do seu persoal
directivo durante os tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa
correspondente.
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c) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispón para a
execución da sobras, acompañada da documentación acreditativa correspondente.
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios de acreditación da solvencia
técnica terá carácter excluínte.
F) Obrigas tributarias e coa seguridade social.
Certificación ou documento acreditativo de que o contratista está ao corrente no
cumprimento das obrigas tributarias ( co Estado e CCAA) e da Seguridade Social. Non
obstante, os licitadores poderán presentar unha declaración responsábel na que fagan
constar que a empresa está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e da
Seguridade Social, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa deste requisito deba
presentarse antes da adxudicación definitiva polo empresario a cuxo favor se vaia a
efectuar esta, de conformidade co establecido no artigo 130 LCSP.
G) Unións temporais de empresas.
Cando se trate de unións temporais de empresas indicaranse os nomes e circunstancias
das empresas que as constitúen, participación de cada unha delas e compromiso de
constituírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co
artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente prego.
H) Declaración de empresas vinculadas.
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha
declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social,
debendo constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as
empresas vinculadas que concorran á licitación.
I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da
Deputación da Coruña:
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da
LCSP, neste 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 .
Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro
de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña,
acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia
ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren
inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (Ordenanza
reguladora do rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación
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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) quedarán dispensadas de presentar os
documentos referidos nos apartados: A), B), C), D), e F) sempre que os citados
documentos estean vixentes.
J) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

Sobre B: Subtitulado “Oferta”.
A oferta presentarase nun sobre pechado no que se fará constar: “Sobre B: Oferta do
procedemento negociado sen publicidade para a realización das obras de
“ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS VERXEIS E OZA”, presentada por
......................................................
O sobre conterá a oferta económica, asinada polo empresario, na que se expresará o
prezo de execución do contrato debendo figurar como partida independente o IVE.
A oferta económica formularase conforme ao modelo que figura como anexo II deste
Prego.
A oferta conterá ademais a seguinte documentación:
A) Número de empregados previstos para a execución da obra.
Deberase especificar os traballadores estables da empresa e os traballadores
desempregados que se van a contratar para a execución da obra, a xornada completa e
por un período de tempo igual ou superior a duración de execución do contrato.
B) Proposta de reducción de prazos de execución (expresado en días naturais):
A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso constructivo, na
que de forma debidamente xustificada, faga unha de reducción nos prazos de execución,
no seu caso.
C) Programa de control interno de calidade
A oferta conterá a proposta de programa de control interno da calidade que a empresa
vai desenvolver durante a execución das obras, con independencia do que realice a
administración, de acordo co previsto na cláusula 28 deste Prego.
Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o
orzamento de execución material da obra que o contratista contratará cunha empresa
homologada e non vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:
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D./ Dª.............................................................. en nome e representación da empresa
................................................. comprométese a destinar o .......% sobre o orzamento de
execución
material
da
obra
cuxa
denominación
é
a
seguinte
................................................, de acordo co previsto na cláusula 12 do Prego.
(Lugar, data e sinatura)
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
D) Xustificación de traballadores minusválidos:
A empresa, no caso de que conte cun número de traballadores minusválidos non inferior
ao 2%, deberá xustificalo documentalmente.
E) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran.

13) Apertura das proposicións
De conformidade co establecido nos artigos 295.1 da LCSP, e tratándose dun
procedemento negociado sen publicidade, non se constitúe mesa de contratación.
A valoración das ofertas efectuarase pola Alcaldía, quen realizará unha proposta de
adxudicación provisional que elevará ó órgano de contratación.
A Alcaldía, unha vez cualificada a documentación presentada, declarara admitidos os
licitadores que acrediten o cumprimento dos requisitos esixidos no Prego, deixando
constancia das causas de rexeitamento das ofertas non admitidas, no seu caso, na acta da
apertura.
Non obstante, de apreciar erros ou deficiencias na documentación administrativa
presentada, poderá outorgar un prazo no superior a tres días hábiles para a súa
subsanación.
Posteriormente procederá a apertura dos sobres B e valoración das ofertas presentadas
de conformidade cos criterios de valoración establecidos, procedendo a redactar a
proposta de adxudicación.

14) Criterios de adxudicación.
14.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:
1) Man de obra empregada na realización do contrato, ata un máximo de 20 puntos:
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-Nº de traballadores estables empregados ata 8 puntos.
-Nº de traballadores de nova contratación empregados ata 12 puntos.
Este apartado valorarase da seguinte forma:
Por cada traballador estable empregado na realización das obras 2 puntos.
Por cada traballador de nova contratación empregado na realización das obras 3 puntos
Os traballadores de nova contratación deberán ser persoas que se encontren en situación
de desemprego, de conformidade co establecido no artigo 9.2 do R.D.L 9/2008, de 28
de novembro, e serán contratados a tempo completo por un período igual ou superior a
duración do contrato.
2) Reducción de prazos, ata un máximo de 10 puntos.
Cada día de reducción do prazo de execución que figura no proxecto de obra valorarase
a razón de 0,50 puntos.
3) Programa de control interno de calidade, ata un máximo de 10 puntos.

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas empaten na
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu
cadro de persoal maior número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) de
acordo co establecido na disposición adicional 6ª da LCSP.

14.2 Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e
admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise
recoñecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a
fagan inviable, será desestimada,mediante resolución motivada.
A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no
presente Prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta
a licitación, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de
adxudicación que figuran no presente prego.

14.3 A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que
a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera
fase de tramitación do expediente, faculta á Corporación para esixir indemnización
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polos danos e perdas causados á administración contratante e demais consecuencias
previstas en LCSP.
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía
provisional, a Corporación poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de
constrinximento, así como para a indemnización por danos e perdas.

15) Adxudicación provisional e definitiva.
A) ADXUDICACION PROVISIONAL
A adxudicación provisional acordarase polo órgano de contratación en resolución
motivada que se notificará aos licitadores e publicarase no perfil de contratante do
órgano de contratación, segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de características.
En todo caso a adxudicación provisional dos contratos deberá efectuarse no prazo
máximo de 20 días naturais contados dende aquel no que se soliciten as ofertas.
No acordo ou resolución de adxudicación o órgano de contratación designará o técnicodirector da obra.
B) ADXUDICACION DEFINITIVA
A elevación a definitiva da adxudicación provisional no poderá efectuarse antes de que
transcorra o prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que se
publique a adxudicación provisional no perfil de contratante do órgano de contratación,
de conformidade co establecido no artigo 96.2.b) da LCSP.
Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá:
a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a
que se refire o art. 84 da LCSP.
A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes
de entidades, que se atopen en situación de demora fronte á administración contratante
como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de
anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en
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consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administración.
A adxudicación definitiva deberá producirse, mediante resolución motivada, dentro dos
cinco días hábiles seguintes a aquel no que remate o prazo establecido no artigo 96.2.b)
da LCSP.
16) Formalización do contrato.
O contrato formalizarase en documento administrativo na data que sinala a
Administración dentro do prazo dos dez días hábiles contado desde o seguinte ao da
notificación da adxudicación definitiva.
17) Acta de comprobación do trazado de planta.
17.1 No prazo de quince días naturais a contar dende a formalización do contrato
efectuarase a comprobación do trazado de planta, na data que sinale a administración,
quedando obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a este acto e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de trazado
de planta a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos previstos no artigo 220 da LCSP.
17.2 Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos cinco días seguintes ao da sinatura do
acta de comprobación de trazado de planta.
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde
deberá efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das
obras (art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o
facultativo ao contratista.
Cando o resultado da comprobación do trazado de planta demostre a posesión e
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a
autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente no acta
redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte
ao da sinatura da acta.
17.3 Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da sinatura do acta de comprobación de
trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o
Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saúde, e relación de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra a realizar, a efectos do disposto na cláusula 34 do
presente prego.
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O Plan de seguridade e saúde deberá ser informado no prazo de 5 días naturais e
aprobado polo órgano de contratación no prazo máximo de un mes dende a sinatura do
contrato.
O adxudicatario deberá presentar o programa de traballos para a súa aprobación polo
órgano de contratación dentro do prazo de 15 días naturais dende a formalización do
contrato, desenvolvendo o presentado coa oferta, que non poderá modificar ningunha
das condicións contractuais. O órgano de contratación resolverá sobre a súa aplicación,
e no seu caso, incorporarao ó contrato.

18) Carteis e sinais.
18.1 Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa
costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato establecido por
Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 13 de xaneiro de
2009, e que foi publicado no B.O.E. nº 12, de 14 de xaneiro. O dito cartel deberá
manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o
contratista durante este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicións.
Transcorridos seis meses contado desde a recepción da obra e en todo caso antes da
devolución da garantía deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar os sinais indicativas de obras, perigo,
precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da Circulación e
normativa de Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas
desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable
dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.
18.2 O adxudicatario deberá achegar con cada certificación de obra fotografías, por
triplicado, do cartel da obra e do cartel da obra e o seu contorno, en ambos casos deberá
levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa realización.
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á administración o
reportaxe fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización
das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola
administración libremente e sen limitación temporal.
19) Ocupación de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da dirección.
20) Execución do contrato e desenvolvemento dos traballos.
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20.1 O contratista deberá executar as obras con suxeición a este Prego e a lexislación de
contratos do sector público e ó Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro , polo que
se crea o FEIL, empregando materiais e medios de primeira calidade e nas condicións
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de
conformidade coa instruccións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde
que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da
LCSP.
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas
condicións esixidas pola boa práctica da construcción.
20.2 O contratista só pode empregar na obra os materiais previo exame e aceptación
polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao
seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisión.
20.3 Ata que teña lugar aprobación da devolución da garantía definitiva o contratista
responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa
eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da
administración examinen ou recoñecido, durante a súa construcción, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles
nas medicións e certificacións parciais.
20.4 Advertidos vicios ou defectos na construcción, ou tendo fundadas razóns para crer
que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o
curso da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva,
a demolición e reconstrucción das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.
20.5 Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios
ocultos da construcción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista,
responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos
contado desde a recepción.
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219
da LCSP.

21) Dirección e inspección das obras.
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director, quen dictará
as instruccións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e
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sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no
Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da
Corporación.

22) Lexislación laboral e Seguridade Social.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de
Seguridade Social.
23) Prevención de riscos laborais.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevención de riscos laborais.
24) Responsabilidade. Danos.
Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal,
a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade
non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na
lei.
Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados
á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das
obras.
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de
constrinximento administrativo.

25) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.

26) Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións,
sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens,
ata a aprobación da devolución da garantía definitiva.
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27) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O adxudicatario está obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do
cadro de características do contrato.
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que
pesen sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a
licencia de obras ou imposto sobre construccións, obras e instalacións, se proceder, e o
aboamento do imposto correspondente.
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a administración,
a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan
no proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores,
climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos
competentes da administración, así como a tramitación perante os ditos organismos e
pagamento das taxas correspondentes.
28) Control de calidade.
A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do
cadro de características ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán
por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución
material da obra.
A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas
particulares.
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co
establecido na cláusula 12, cumprimento que esixirá a través da dirección facultativa,
tanto no que se refire ao programa de control, ensaios , como a cantidades destinadas a
esta finalidade.

29) Dereitos do adxudicatario.
29.1 Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cláusulas do
presente prego, e no seu caso, de conformidade co programa de traballo. O dito
aboamento deberá efectuarse dentro do prazo máximo de 30 días naturais contado desde
a expedición da certificación e rexistro da correspondente factura de conformidade co
establecido no artigo 9.5 do Real D-L 9/2008, de 28 de novembro.
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29.2 Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo de 30 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario
terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas
operacións comerciais e art. 200.4 da LCSP.
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os defectos que contivese a
certificación, computándose, polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da
expedición da certificación emendada.
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase no
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.

30) Aboamento da obra executada.
30.1 O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de
tempo anterior.
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa
suficiente antelación, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o
contratista.
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular.
30.2 O técnico director tomando como base as medicións das unidades de obra
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará
mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.
30.3 As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaraas
o técnico director nos dous días seguintes do período que correspondan previa a
audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.
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30.4 O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor
dos materiais acopiados necesarios para a obra previa autorización do órgano de
Contratación
que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se
cumpren os seguintes requisitos:
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa
da propiedade ou posesión dos materiais.
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou
desaparezan.
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa
relación valorada.
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto na cláusula 30.6 deste prego.
As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación
valorada mensual ou noutra independente.
Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.
Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarase pola dirección da obra, non podendo pasar do 50 por 100 do prezo da devandita
unidade de obra.
30.5 O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilización.
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20 por 100
das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se
faga necesaria a utilización daqueles.
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c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto na cláusula 30.6 deste prego.
30.6 Para realizar aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalacións e
equipos será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe do
respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 215 .2 da LCSP.
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que
vaian tendo lugar as deduccións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.
31) Prórrogas.
Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso, o órgano de contratación daralle
unha prórroga por un prazo igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise
outro menor.

32) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a
realización del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da
administración.
Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola
resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20
euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.
No caso de que o adxudicatario ofertase reducción de prazo de execución e a demora
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior
serán as seguintes:

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)

Penalidades

Ata un 5%

0,50 por cada 1.000 euros

Ata un 10%

0,55 por cada 1.000 euros

Ata un 15%

0,60 por cada 1.000 euros
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Ata un 20%

0,65 por cada 1.000 euros

Ata un 25%

0,70 por cada 1.000 euros

Ata un 30%

0,75 por cada 1.000 euros

Ata un 35%

0,80 por cada 1.000 euros

Ata un 40%

0,85 por cada 1.000 euros

Ata un 45%

0,90 por cada 1.000 euros

Ata un 50%

0,95 por cada 1.000 euros

Ata un 55% ou máis

1 por cada 1.000 euros

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento
do prazo total.
Cada vez, que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.

33) Modificacións de obras.
33.1 En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir
ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación
técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante,
se é o caso, como consecuencia dela.
A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, logo da redacción
do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.
Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 217.4 do LCSP, para os supostos a que se
refire o dito precepto.
Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen
previa aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen
un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217
da LCSP).
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As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite
previsto neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser
recolleitas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do
10 por 100 a que se refire a disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando
con posterioridade ás mesmas houber necesidade de introducir no proxecto
modificacións das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variacións na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada.
33.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que,
de acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducción ou
supresión das unidades de obra ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre
que esta sexa unha das comprendidas no contrato. No caso de supresión ou reducción de
obras, o contratista non terá dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo
do que se establece no art. 217 da LCSP.
33.3 Cando as modificacións supoñan a introducción de unidades de obra non
comprendidas no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os
prezos de aplicación destas serán fixados pola administración á vista da proposta do
director facultativo das obras e das observacións do contratista a esta proposta en
trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos
fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos
prezos que fixase ou executalas directamente.
A contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento negociado
sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do
contrato.
33.4 Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no
prezo de adxudicación (IVE excluído ).Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo
máximo de 15 días naturais contado desde a notificación de aprobación da
modificación. A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á
resolución do contrato.

34) Cesión de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes do contrato de obras sen
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e
condicións establecidos no artigos 209 da LCSP.
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O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais
contado desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non
constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.
b) Subcontratación
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras
sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos
requisitos e condicións establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as
prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder
do 60% do importe de adxudicación.
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación do sector
da construcción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construcción.
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e de acordo coas condicións establecidas no art.
211 da LCSP.
En todo caso, de conformidade co establecido no artigo 9.5 do R. D. Lei 9/2008, de 28
de novembro, os contratistas deberán abonar aos subcontratistas o prezo acordado polas
prestacións no prazo máximo de 30 días naturais, computado dende a data de
aprobación da factura polo contratista.

35) Recepción das obras e certificación final.
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para
a súa terminación, cunha antelación mínima de 30 días hábiles.
De acordo co establecido mo apartado 4. a). 1 do artigo sexto na Resolución, de 9 de
decembro de 2008, da Secretaría de Estado de Coop. Territ., o contratista entregará,
xunto coa certificación final de obra e acta de recepción, a declaración dos contratos de
traballo realizados para a execución das obras, que conteña a identidade dos
traballadores contratados así como o tipo de contrato realizado e duración do mesmo.
Xunto con esta declaración deberán aportarse os TC2 relativos os traballadores
contratados.
A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á terminación das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un
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exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas,
sobre as que resolverá o órgano de Contratación.
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.
Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu
director sinalará os defectos observados e detallará as instruccións precisas fixando un
prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o
efectúa, poderá concedérselle outro novo prazo ou declarar resolto o contrato.

36) Prazo de garantía.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das
obras, seguindo, se é o caso, as instruccións que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan.
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para
a súa reparación executaranse pola administración contratante, a custa do contratista.

37) Liquidación e devolución da garantía definitiva.
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda
responsabilidade, agás o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, se é o
caso, das obrigas pendentes aplicándose ao pagamento destas últimas o disposto no art.
200.4. da LCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de
garantía o director facultativo procederá a dictar as oportunas instruccións ao contratista
para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliación do prazo de garantía.

38) Causas de resolución.
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Serán causas de resolución do contrato as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos
efectos previstos no artigo 208 e 222 da mesma.

39) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes
quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do
artigo 149.1.18 da Constitución e demais disposicións de desenvolvemento, en especial
o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo o contrato rexerase polo disposto no Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro, e na Resolución de 9 de decembro de 2008, da Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial que regulan o Fondo Estatal de Investimentos Locais.
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos
deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á
vía administrativa e contra estes haberá lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicción, previa
interposición, se é o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da
interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os interesados deberán interpoñer o recurso
especial en materia de contratación.

En Teo, a 30 de xaneiro de 2009.
O Alcalde
ANEXO I. CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO.

0.REGULARIZACI
ÓN
HARMONIZADA

contrato non suxeito a regulación harmonizada

1.PROXECTO

ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS VERXELES Y OZA

1.bis
CODIFICACIÓN

A. Clasificación
Nacional de
productos por
Actividades

---------------------------
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(CNPA-1996)

157.017,22 € (I.V.E. ENGADIDO)
(135.359,67 €, máis 21.657,55 € de IVE)

2.ORZAMENTO

A) Obras anuais

3.APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

511.61109

4.PRAZO
EXECUCIÓN

6 SEMANAS.

5.CLASIFICACIÓN

Non se esixe

6.LUGAR
PRESENTACIÓN
OFERTAS

REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE TEO ( A Ramallosa s/n)

7.PRAZO
OITO DÍAS HÁBILES A CONTAR DENDE O SEGUINTES AO
PRESENTACIÓN
DA RECEPCIÓN DA INVITACIÓN
DE PROPOSICIÓNS
8.1 Dirección paxina web: www.concellodeteo.com
8.PERFIL
CONTRATANTE

8.2 Publicación de adxudicación provisional: perfil do contratante
8.3 Publicación adxudicación definitiva: BOP e perfil do contratante

9. GARANTÍA
DEFINITIVA

5 % del importe de la adxudicación, IVE excluído.

10. TAXAS DO
CONTRATO

______________

11.REVISIÓN DE
PREZOS

Non procede

12.CONTROL DE
CALIDADE

Segundo prego de cláusulas, ata un máx. do 1% do orzamento de
execución material.

13.IMPORTE
MÁXIMO DOS
GASTOS EN
PUBLICIDADE DE

A. DIARIOS
OFICIAIS

SI

TARIFA
URXENTE

SI
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LICITACIÓN A
CONTA DO
CONTRATISTA

Outros Datos:
Información Teléfono: 981 8815700
Lugar onde se poden obter copias do Proxecto e Prego: Concello de Teo, A
Ramallosa S/N

ANEXO II : MODELO DE PROPOSICIÓN

D/Dª _________________________________ con domicilio en _________________
rúa ________nº __ teléfono _______________ con D.N.I. ( ou pasaporte ou documento
que o substitúa nº ________________
representación

de

actuando en nome propio ( ou en

________________________________

D.N.I

ou

C.I.F.

nº

__________________________- e con domicilio en ____________________________
nº_____ teléfono ___________________ ) toma parte no procedemento negociado para
a

adxudicación

da

execución

das

obras

comprendidas

no

proxecto

de

______________________________________________________________________
______________ e a cuxos efectos fai constar:

1º. Que ofrece o seguinte prezo:
A ) Prezo sen IVE_______________________________ euros.
B ) Imposto sobre o valor engadido (IVE) ___________________________euros.
TOTAL ( A+ B ) _________________________ euros.
2º. Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas
administrativas particulares do presente contrato.
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3º. Que acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas
administrativas particulares.

_________________________, ____ de _________ de ________2009

O LICITADOR (Asinado e rubricado)

4.2.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DA OBRA DE
“ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RÍO SANTA
LUCÍA” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
30/01/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data
23/01/2009, para adxudicar as obras de “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE
CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”, financiado con cargo ao FEIL,
segundo se desprende da Resolución de 14/01/2009 da Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, D.
Eduardo Rodrigo Matute.
- Acta de replanteo de 30/01/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 30/01/2009
- Informe de Secretaría de 30/01/2009
- Informe de Intervención de 30/01/2009
Visto o “PROXECTO DE ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE CACHEIRASNOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”, redactado polo Enxeñeiro de Camiño, Canais e
Portos, D. Eduardo Rodrigo Matute, de Novo Consultores de Enxeñería e Arquitectura,
cuxo orzamento ascende a DOUSCENTOS MIL NOVECENTOS TRINTA E UN
EUROS CON CORENTA E CATRO CÉNTIMOS DE EURO (200.931,44 €), IVE
engadido.
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Considerando o disposto nos artigos 93, 155 d), 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de
Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición
adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Aprobar o “PROXECTO DE ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE
CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”, redactado polo Enxeñeiro de
Camiños, Canais e Portos, D. Eduardo Rodrigo Matute.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
de 30/01/2009, que rexerán a contratación.
Cuarto.Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
de DOUSCENTOS MIL NOVECENTOS TRINTA E UN EUROS CON CORENTA
E CATRO CÉNTIMOS DE EURO (200.931,44 €), IVE engadido, con cargo á partida
orzamentaria 511.61109 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
- TRANSPORTES Y MAQUINARIA CP. S.L.
- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
En Teo, a 30 de xaneiro de 2009
Martiño Noriega Sánchez
Á vista da proposta transcrita, e incorporado ao expediente o certificado de
existencia de crédito de data 02/02/2009, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seus membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07),
acorda:
Primeiro.- Aprobar o “PROXECTO DE ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE
CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”, redactado polo Enxeñeiro de
Camiños, Canais e Portos, D. Eduardo Rodrigo Matute.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
de 30/01/2009, que rexerán a contratación.
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Cuarto.Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
de
DOUSCENTOS MIL NOVECENTOS TRINTA E UN EUROS CON
CORENTA E CATRO CÉNTIMOS DE EURO (200.931,44 €), IVE engadido, con
cargo á partida orzamentaria 511.61109 do estado de gastos do vixente orzamento do
Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
- TRANSPORTES Y MAQUINARIA CP. S.L.
- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.
ANEXO
PEEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DA OBRA DE “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE CAHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCIA”
1).-Elementos do contrato.
1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución da obra de “Adecuación del vial
entre Cacheiras-Noenlles-Rio Santa Lucia”, incluídas no Fondo Estatal de
Investimentos locais, a que se refire o epígrafe 1 do cadro de características que figura
como anexo I deste Prego, e con suxeición ao proxecto técnico redactado ao efecto,
integrado polos documentos enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público (en adiante LCSP), incluído o correspondente
estudio de Seguridade e Saúde.
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte
integrante do prego, e teñen carácter contractual.
1.2) Delimitación do contrato.
As obras obxecto do contrato están incluídas no Fondo Estatal de Investimentos Locais
(en adiante FEIL), e polo tanto a contratación rexerase, ademais de polo disposto na
LCSP, polo Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, que crea o FEIL e pola
Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 9 de decembro de
2008.
De conformidade co establecido no artigo 14.1 da LCSP, o contrato ao que se refire o
presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, tal como se especifica no
epígrafe 0 do cadro de características.
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2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do
cadro de características, que ascende a 200.931,44 euros IVE incluído.
Os contratistas, ó formular as súas propostas económicas, incluíran nelas o importe do
imposto sobre o valor engadido, que figurará como partida independente, de
conformidade co establecido no art. 75.2 LCSP e modelo de oferta económica do
presente Prego.

3) Financiamento. Revisión de prezos
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento vixente con cargo á
partida presupostaría sinalada no epígrafe 3 do cadro de características. O proxecto
financiarase con cargo o Fondo Estatal de Investimento Local (en adiante FEIL) creado
polo Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, ó amparo da Resolución da
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial de 14 de xaneiro de 2009 que autoriza o
financiamento destas obras.

4) Revisión de prezos.
Atendendo á natureza e duración do contrato, non procederá en ningún caso a revisión
de prezos e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión.

5) Prazo de execución.
5.1.- O prazo máximo de execución da obra será de seis semanas, contado a partir do
día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replánteo.
5.2.- O prazo contractual só se poderá prorrogar cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislación vixente.
En todo caso as obras deberán estar executadas e certificadas antes do día 1 de xaneiro
de 2010, de acordo co establecido no artigo 7.1 do Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro.
5.3.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen no programa de traballo.

6) Capacidade para contratar.
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Poderán concorrer, por si ou por medio de representantes, as persoas naturais ou
xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e
acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica.

7) Clasificación do contratista.
De conformidade co establecido na disposición adicional sexta do Real Decreto Lei
9/2008, de 28 de novembro, e tendo en conta que o presuposto da obra non supera os
350.000.- euros, non se esixe clasificación.
8) Unións temporais de empresas.
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan
temporalmente o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.
Para este suposto cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para
os efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características
acreditadas para cada un dos seus integrantes.
No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en
escritura pública, así como presentar o CIF da unión temporal, todo iso dentro do prazo
de dez días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa
duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.
Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados
solidariamente diante da administración.

9) Procedemento de adxudicación e solicitude de ofertas.
9.1 O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado sen publicidade, de
conformidade co establecido nos artigos 155 d), 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP), tendo en conta que o valor estimado
do contrato non supera os 200.000.- euros.
En cumprimento do disposto no artigo 9.1 do citado Real Decreto Lei 9/2008,
aplicarase o trámite de urxencia regulado nos artigos 96 e 128 da LCSP.
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9.2 De conformidade co establecido nos artigos 153 e 162 da LCSP, solicitarase oferta,
alomenos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sempre
que sexa posible, debéndose deixar constancia no expediente das invitacións cursadas,
das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento.

10) Garantías esixibles.
10.1 Garantía provisional.- En consonancia co disposto no art. 91 da LCSP os
licitadores quedan dispensados da constitución da garantía provisional.

10.2 Garantía definitiva.- O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato
deberá constituír unha garantía definitiva do 5% do importe de adxudicación do
contrato, IVE excluído.
11) Proposicións: lugar e prazo de presentación.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do
Concello de Teo, A Ramallosa, s/n, de nove a catorce horas, dentro do prazo de oito
días hábiles contados dende o día seguinte ao da recepción da invitación, en tres sobres
pechados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e
requisitos esixidos na cláusula 12.
Así mesmo as ofertas poderán presentarse por correo, debendo o licitador xustificar a
data de envío e anunciar ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax ou
telegrama no mesmo día.
Sen estes requisitos non se admitirán as ofertas que se reciban fora do prazo de
presentación.

12) Proposicións: documentación.
As ofertas presentaranse en dou sobres pechados e denominados da seguinte forma:

Sobre A: Subtitulado “Documentación administrativa”.
A documentación administrativa presentarase nun sobre pechado no que se fará constar:
“Sobre A: Documentación administrativa do procedemento negociado sen publicidade
para a realización das obras de “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE CAHEIRASNOENLLES-RIO
SANTA
LUCIA”,
presentada
por
.................................................................
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O sobre conterá a seguinte documentación:
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario
A-1) Empresario individual:
-Copia auténtica do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.
A-2) Persoas xurídicas:
-Escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no Rexistro Mercantil,
cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil, se non o fora,
escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto fundacional,
no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o caso no
correspondente Rexistro Oficial.
- Copia auténtica da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF).
A-3) Empresas comunitarias:
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión
Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa
lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.
A-4) Empresas non comunitarias:
- Os empresarios estranxeiros non comunitarios deberán 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.
- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes
á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión
Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia
da empresa admite pola súa vez a participación de empresas españolas na contratación
coa administración en forma substancialmente análoga.
A-5) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaración de sometemento á xurisdicción de tribunais e xulgados españois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do
contrato, con renuncia se é o caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que lle puidese
corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP).

B) Poderes.
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Cando a licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en nome da
que concorre perante a administración contratante.
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.
C) Bastanteo de poderes.
Os poderes a que se refire o apartado B) da presente cláusula, deberaos bastantear
previamente a secretaria da Corporación ou funcionario habilitado.
D) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades.
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do
LCSP, axustado ao seguinte modelo:
D./Dª...........................................................................,
con
DNI
nº
....................................., e domicilio en .........................................................., rúa
.......................................................,
nº
................,
código
postal
nº
.........................................., provincia de.................................,
en nome propio, ou en representación da empresa á que representa no procedemento
de
adxudicación
do
contrato
de
execución
da
obra
....................................................................,
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están
incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 49 e
130.1.c) da LCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
(Lugar, data e sinatura do propoñente)

E) Acreditación da solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional.
E.1.-Os licitadores deberán acreditar a solvencia económica e financeira por calquera
dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP.
E.2-A solvencia técnica e profesional acreditarase, de acordo co establecido no artigo 65
da LCSP, polos seguintes medios:
a) Relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de
certificados de boa execución para as mais importantes
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b) Declaración sobre a plantilla media anual da empresa e a importancia do seu persoal
directivo durante os tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa
correspondente.
c) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispón para a
execución da sobras, acompañada da documentación acreditativa correspondente.
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios de acreditación da solvencia
técnica terá carácter excluínte.
F) Obrigas tributarias e coa seguridade social.
Certificación ou documento acreditativo de que o contratista está ao corrente no
cumprimento das obrigas tributarias ( co Estado e CCAA) e da Seguridade Social. Non
obstante, os licitadores poderán presentar unha declaración responsábel na que fagan
constar que a empresa está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e da
Seguridade Social, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa deste requisito deba
presentarse antes da adxudicación definitiva polo empresario a cuxo favor se vaia a
efectuar esta, de conformidade co establecido no artigo 130 LCSP.

G) Unións temporais de empresas.
Cando se trate de unións temporais de empresas indicaranse os nomes e circunstancias
das empresas que as constitúen, participación de cada unha delas e compromiso de
constituírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co
artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente prego.
H) Declaración de empresas vinculadas.
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha
declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social,
debendo constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as
empresas vinculadas que concorran á licitación.
I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da
Deputación da Coruña:
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da
LCSP, neste 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 .
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Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro
de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña,
acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia
ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren
inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (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) quedarán dispensadas de presentar os
documentos referidos nos apartados: A), B), C), D), e F) sempre que os citados
documentos estean vixentes.
J) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

Sobre B: Subtitulado “Oferta”.
A oferta presentarase nun sobre pechado no que se fará constar: “Sobre B: Oferta do
procedemento negociado sen publicidade para a realización das obras de
“ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE CAHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCIA”,
presentada por ......................................................
O sobre conterá a oferta económica, asinada polo empresario, na que se expresará o
prezo de execución do contrato debendo figurar como partida independente o IVE.
A oferta económica formularase conforme ao modelo que figura como anexo II deste
Prego.
A oferta conterá ademais a seguinte documentación:
A) Número de empregados previstos para a execución da obra.
Deberase especificar os traballadores estables da empresa e os traballadores
desempregados que se van a contratar para a execución da obra, a xornada completa e
por un período de tempo igual ou superior a duración de execución do contrato.
B) Proposta de reducción de prazos de execución (expresado en días naturais):
A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso constructivo, na
que de forma debidamente xustificada, faga unha de reducción nos prazos de execución,
no seu caso.
C) Programa de control interno de calidade
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A oferta conterá a proposta de programa de control interno da calidade que a empresa
vai desenvolver durante a execución das obras, con independencia do que realice a
administración, de acordo co previsto na cláusula 28 deste Prego.
Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o
orzamento de execución material da obra que o contratista contratará cunha empresa
homologada e non vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:
D./ Dª.............................................................. en nome e representación da empresa
................................................. comprométese a destinar o .......% sobre o orzamento de
execución
material
da
obra
cuxa
denominación
é
a
seguinte
................................................, de acordo co previsto na cláusula 12 do Prego.
(Lugar, data e sinatura)
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
D) Xustificación de traballadores minusválidos:
A empresa, no caso de que conte cun número de traballadores minusválidos non inferior
ao 2%, deberá xustificalo documentalmente.
E) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran.

13) Apertura das proposicións
De conformidade co establecido nos artigos 295.1 da LCSP, e tratándose dun
procedemento negociado sen publicidade, non se constitúe mesa de contratación.
A valoración das ofertas efectuarase pola Alcaldía, quen realizará unha proposta de
adxudicación provisional que elevará ó órgano de contratación.
A Alcaldía, unha vez cualificada a documentación presentada, declarara admitidos os
licitadores que acrediten o cumprimento dos requisitos esixidos no Prego, deixando
constancia das causas de rexeitamento das ofertas non admitidas, no seu caso, na acta da
apertura.
Non obstante, de apreciar erros ou deficiencias na documentación administrativa
presentada, poderá outorgar un prazo no superior a tres días hábiles para a súa
subsanación.
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Posteriormente procederá a apertura dos sobres B e valoración das ofertas presentadas
de conformidade cos criterios de valoración establecidos, procedendo a redactar a
proposta de adxudicación.

14) Criterios de adxudicación.
14.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:
1) Man de obra empregada na realización do contrato, ata un máximo de 20 puntos:
-Nº de traballadores estables empregados ata 8 puntos.
-Nº de traballadores de nova contratación empregados ata 12 puntos.
Este apartado valorarase da seguinte forma:
Por cada traballador estable empregado na realización das obras 2 puntos.
Por cada traballador de nova contratación empregado na realización das obras 3 puntos
Os traballadores de nova contratación deberán ser persoas que se encontren en situación
de desemprego, de conformidade co establecido no artigo 9.2 do R.D.L 9/2008, de 28
de novembro, e serán contratados a tempo completo por un período igual ou superior a
duración do contrato.
2) Reducción de prazos, ata un máximo de 10 puntos.
Cada día de reducción do prazo de execución que figura no proxecto de obra valorarase
a razón de 0,50 puntos.
3) Programa de control interno de calidade, ata un máximo de 10 puntos.

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas empaten na
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu
cadro de persoal maior número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) de
acordo co establecido na disposición adicional 6ª da LCSP.
14.2 Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e
admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise
recoñecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a
fagan inviable, será desestimada,mediante resolución motivada.
A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no
75

presente Prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta
a licitación, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de
adxudicación que figuran no presente prego.

14.3 A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que
a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera
fase de tramitación do expediente, faculta á Corporación para esixir indemnización
polos danos e perdas causados á administración contratante e demais consecuencias
previstas en LCSP.
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía
provisional, a Corporación poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de
constrinximento, así como para a indemnización por danos e perdas.

15) Adxudicación provisional e definitiva.
A) ADXUDICACION PROVISIONAL
A adxudicación provisional acordarase polo órgano de contratación en resolución
motivada que se notificará aos licitadores e publicarase no perfil de contratante do
órgano de contratación, segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de características.
En todo caso a adxudicación provisional dos contratos deberá efectuarse no prazo
máximo de 20 días naturais contados dende aquel no que se soliciten as ofertas.
No acordo ou resolución de adxudicación o órgano de contratación designará o técnicodirector da obra.
B) ADXUDICACION DEFINITIVA
A elevación a definitiva da adxudicación provisional no poderá efectuarse antes de que
transcorra o prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que se
publique a adxudicación provisional no perfil de contratante do órgano de contratación,
de conformidade co establecido no artigo 96.2.b) da LCSP.
Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá:
a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a
que se refire o art. 84 da LCSP.
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A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes
de entidades, que se atopen en situación de demora fronte á administración contratante
como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de
anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en
consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administración.
A adxudicación definitiva deberá producirse, mediante resolución motivada, dentro dos
cinco días hábiles seguintes a aquel no que remate o prazo establecido no artigo 96.2.b)
da LCSP.

16) Formalización do contrato.
O contrato formalizarase en documento administrativo na data que sinala a
Administración dentro do prazo dos dez días hábiles contado desde o seguinte ao da
notificación da adxudicación definitiva.

17) Acta de comprobación do trazado de planta.
17.1 No prazo de quince días naturais a contar dende a formalización do contrato
efectuarase a comprobación do trazado de planta, na data que sinale a administración,
quedando obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a este acto e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de trazado
de planta a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos previstos no artigo 220 da LCSP.
17.2 Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos cinco días seguintes ao da sinatura do
acta de comprobación de trazado de planta.
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde
deberá efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das
obras (art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o
facultativo ao contratista.
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Cando o resultado da comprobación do trazado de planta demostre a posesión e
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a
autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente no acta
redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte
ao da sinatura da acta.
17.3 Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da sinatura do acta de comprobación de
trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o
Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saúde, e relación de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra a realizar, a efectos do disposto na cláusula 34 do
presente prego.
O Plan de seguridade e saúde deberá ser informado no prazo de 5 días naturais e
aprobado polo órgano de contratación no prazo máximo de un mes dende a sinatura do
contrato.
O adxudicatario deberá presentar o programa de traballos para a súa aprobación polo
órgano de contratación dentro do prazo de 15 días naturais dende a formalización do
contrato, desenvolvendo o presentado coa oferta, que non poderá modificar ningunha
das condicións contractuais. O órgano de contratación resolverá sobre a súa aplicación,
e no seu caso, incorporarao ó contrato.

18) Carteis e sinais.
18.1 Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa
costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato establecido por
Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 13 de xaneiro de
2009, e que foi publicado no B.O.E. nº 12, de 14 de xaneiro. O dito cartel deberá
manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o
contratista durante este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicións.
Transcorridos seis meses contado desde a recepción da obra e en todo caso antes da
devolución da garantía deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar os sinais indicativas de obras, perigo,
precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da Circulación e
normativa de Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas
desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable
dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.
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18.2 O adxudicatario deberá achegar con cada certificación de obra fotografías, por
triplicado, do cartel da obra e do cartel da obra e o seu contorno, en ambos casos deberá
levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa realización.
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á administración o
reportaxe fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización
das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola
administración libremente e sen limitación temporal.
19) Ocupación de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da dirección.
20) Execución do contrato e desenvolvemento dos traballos.
20.1 O contratista deberá executar as obras con suxeición a este Prego e a lexislación de
contratos do sector público e ó Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro , polo que
se crea o FEIL, empregando materiais e medios de primeira calidade e nas condicións
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de
conformidade coa instruccións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde
que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da
LCSP.
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas
condicións esixidas pola boa práctica da construcción.
20.2 O contratista só pode empregar na obra os materiais previo exame e aceptación
polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao
seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisión.
20.3 Ata que teña lugar aprobación da devolución da garantía definitiva o contratista
responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa
eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da
administración examinen ou recoñecido, durante a súa construcción, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles
nas medicións e certificacións parciais.
20.4 Advertidos vicios ou defectos na construcción, ou tendo fundadas razóns para crer
que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o
curso da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva,
a demolición e reconstrucción das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.
79

20.5 Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios
ocultos da construcción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista,
responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos
contado desde a recepción.
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219
da LCSP.

21) Dirección e inspección das obras.
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director, quen dictará
as instruccións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no
Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da
Corporación.

22) Lexislación laboral e Seguridade Social.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de
Seguridade Social.

23) Prevención de riscos laborais.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevención de riscos laborais.

24) Responsabilidade. Danos.
Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal,
a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade
non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na
lei.
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Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados
á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das
obras.
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de
constrinximento administrativo.
25) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.
26) Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións,
sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens,
ata a aprobación da devolución da garantía definitiva.
27) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O adxudicatario está obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do
cadro de características do contrato.
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que
pesen sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a
licencia de obras ou imposto sobre construccións, obras e instalacións, se proceder, e o
aboamento do imposto correspondente.
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a administración,
a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan
no proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores,
climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos
competentes da administración, así como a tramitación perante os ditos organismos e
pagamento das taxas correspondentes.

28) Control de calidade.
A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do
cadro de características ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán
por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución
material da obra.
A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista
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disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas
particulares.
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co
establecido na cláusula 12, cumprimento que esixirá a través da dirección facultativa,
tanto no que se refire ao programa de control, ensaios , como a cantidades destinadas a
esta finalidade.

29) Dereitos do adxudicatario.
29.1 Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cláusulas do
presente prego, e no seu caso, de conformidade co programa de traballo. O dito
aboamento deberá efectuarse dentro do prazo máximo de 30 días naturais contado desde
a expedición da certificación e rexistro da correspondente factura de conformidade co
establecido no artigo 9.5 do Real D-L 9/2008, de 28 de novembro.
29.2 Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo de 30 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario
terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas
operacións comerciais e art. 200.4 da LCSP.
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os defectos que contivese a
certificación, computándose, polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da
expedición da certificación emendada.
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase no
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.

30) Aboamento da obra executada.
30.1 O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de
tempo anterior.
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.
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Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa
suficiente antelación, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o
contratista.
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular.
30.2 O técnico director tomando como base as medicións das unidades de obra
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará
mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.
30.3 As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaraas
o técnico director nos dous días seguintes do período que correspondan previa a
audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.
30.4 O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor
dos materiais acopiados necesarios para a obra previa autorización do órgano de
Contratación
que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se
cumpren os seguintes requisitos:
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa
da propiedade ou posesión dos materiais.
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou
desaparezan.
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa
relación valorada.
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto na cláusula 30.6 deste prego.
As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación
valorada mensual ou noutra independente.
Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.
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Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarase pola dirección da obra, non podendo pasar do 50 por 100 do prezo da devandita
unidade de obra.
30.5 O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilización.
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20 por 100
das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se
faga necesaria a utilización daqueles.
c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto na cláusula 30.6 deste prego.
30.6 Para realizar aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalacións e
equipos será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe do
respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 215 .2 da LCSP.
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que
vaian tendo lugar as deduccións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31) Prórrogas.
Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso, o órgano de contratación daralle
unha prórroga por un prazo igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise
outro menor.

32) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a
realización del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da
administración.
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Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola
resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20
euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.
No caso de que o adxudicatario ofertase reducción de prazo de execución e a demora
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior
serán as seguintes:

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)

Penalidades

Ata un 5%

0,50 por cada 1.000 euros

Ata un 10%

0,55 por cada 1.000 euros

Ata un 15%

0,60 por cada 1.000 euros

Ata un 20%

0,65 por cada 1.000 euros

Ata un 25%

0,70 por cada 1.000 euros

Ata un 30%

0,75 por cada 1.000 euros

Ata un 35%

0,80 por cada 1.000 euros

Ata un 40%

0,85 por cada 1.000 euros

Ata un 45%

0,90 por cada 1.000 euros

Ata un 50%

0,95 por cada 1.000 euros

Ata un 55% ou máis

1 por cada 1.000 euros

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento
do prazo total.
Cada vez, que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.
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33) Modificacións de obras.
33.1 En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir
ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación
técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante,
se é o caso, como consecuencia dela.
A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, logo da redacción
do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.
Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 217.4 do LCSP, para os supostos a que se
refire o dito precepto.
Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen
previa aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen
un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217
da LCSP).
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite
previsto neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser
recolleitas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do
10 por 100 a que se refire a disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando
con posterioridade ás mesmas houber necesidade de introducir no proxecto
modificacións das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variacións na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada.
33.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que,
de acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducción ou
supresión das unidades de obra ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre
que esta sexa unha das comprendidas no contrato. No caso de supresión ou reducción de
obras, o contratista non terá dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo
do que se establece no art. 217 da LCSP.
33.3 Cando as modificacións supoñan a introducción de unidades de obra non
comprendidas no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os
prezos de aplicación destas serán fixados pola administración á vista da proposta do
director facultativo das obras e das observacións do contratista a esta proposta en
trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos
fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos
prezos que fixase ou executalas directamente.
A contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento negociado
sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do
contrato.
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33.4 Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no
prezo de adxudicación (IVE excluído ).Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo
máximo de 15 días naturais contado desde a notificación de aprobación da
modificación. A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á
resolución do contrato.

34) Cesión de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes do contrato de obras sen
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e
condicións establecidos no artigos 209 da LCSP.
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais
contado desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non
constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.
b) Subcontratación
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras
sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos
requisitos e condicións establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as
prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder
do 60% do importe de adxudicación.
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación do sector
da construcción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construcción.
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e de acordo coas condicións establecidas no art.
211 da LCSP.
En todo caso, de conformidade co establecido no artigo 9.5 do R. D. Lei 9/2008, de 28
de novembro, os contratistas deberán abonar aos subcontratistas o prezo acordado polas
prestacións no prazo máximo de 30 días naturais, computado dende a data de
aprobación da factura polo contratista.

35) Recepción das obras e certificación final.
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O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para
a súa terminación, cunha antelación mínima de 30 días hábiles.
De acordo co establecido mo apartado 4. a). 1 do artigo sexto na Resolución, de 9 de
decembro de 2008, da Secretaría de Estado de Coop. Territ., o contratista entregará,
xunto coa certificación final de obra e acta de recepción, a declaración dos contratos de
traballo realizados para a execución das obras, que conteña a identidade dos
traballadores contratados así como o tipo de contrato realizado e duración do mesmo.
Xunto con esta declaración deberán aportarse os TC2 relativos os traballadores
contratados.
A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á terminación das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas,
sobre as que resolverá o órgano de Contratación.
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.
Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu
director sinalará os defectos observados e detallará as instruccións precisas fixando un
prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o
efectúa, poderá concedérselle outro novo prazo ou declarar resolto o contrato.

36) Prazo de garantía.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das
obras, seguindo, se é o caso, as instruccións que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan.
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para
a súa reparación executaranse pola administración contratante, a custa do contratista.

37) Liquidación e devolución da garantía definitiva.
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda
responsabilidade, agás o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios
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ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, se é o
caso, das obrigas pendentes aplicándose ao pagamento destas últimas o disposto no art.
200.4. da LCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de
garantía o director facultativo procederá a dictar as oportunas instruccións ao contratista
para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliación do prazo de garantía.
38) Causas de resolución.
Serán causas de resolución do contrato as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos
efectos previstos no artigo 208 e 222 da mesma.

39) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes
quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do
artigo 149.1.18 da Constitución e demais disposicións de desenvolvemento, en especial
o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo o contrato rexerase polo disposto no Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro, e na Resolución de 9 de decembro de 2008, da Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial que regulan o Fondo Estatal de Investimentos Locais.
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos
deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á
vía administrativa e contra estes haberá lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicción, previa
interposición, se é o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da
interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os interesados deberán interpoñer o recurso
especial en materia de contratación.

En Teo, a 30 de xaneiro de 2009.
O Alcalde
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ANEXO I. CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO.

0.REGULARIZACI
ÓN
HARMONIZADA
1.PROXECTO

contrato non suxeito a regulación harmonizada

“ ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE CACHEIRAS-NOENLLESRIO SANTA LUCIA.”
A. Clasificación
Nacional de
productos por
Actividades
(CNPA-1996)

-------------------------------------

2.ORZAMENTO

A) Obras anuais

200.931,44 € (I.V.E. ENGADIDO)
(173.216,76 €, máis 27.714,68 € de IVE)

3.APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

511.61109

4.PRAZO
EXECUCIÓN

6 SEMANAS.

5.CLASIFICACIÓN

Non se esixe

6.LUGAR
PRESENTACIÓN
OFERTAS

REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE TEO ( A Ramallosa s/n)

1.bis
CODIFICACIÓN

7.PRAZO
OITO DÍAS HÁBILES A CONTAR DENDE O SEGUINTES AO
PRESENTACIÓN
DA RECEPCIÓN DA INVITACIÓN
DE PROPOSICIÓNS
8.1 Dirección paxina web: www.concellodeteo.com
8.PERFIL
CONTRATANTE

8.2 Publicación de adxudicación provisional: perfil do contratante
8.3 Publicación adxudicación definitiva: BOP e perfil do contratante

9. GARANTÍA
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DEFINITIVA

5 % del importe de la adxudicación, IVE excluído.

10. TAXAS DO
CONTRATO

______________

11.REVISIÓN DE
PREZOS

Non procede

12.CONTROL DE
CALIDADE

Segundo prego de cláusulas, ata un máx. do 1% do orzamento de
execución material.

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

A. DIARIOS
OFICIAIS

SI

TARIFA
URXENTE

SI

Outros Datos:
Información Teléfono: 981 8815700
Lugar onde se poden obter copias do Proxecto e Prego: Concello de Teo, A
Ramallosa S/N

ANEXO II : MODELO DE PROPOSICIÓN

D/Dª _________________________________ con domicilio en _________________
rúa ________nº __ teléfono _______________ con D.N.I. ( ou pasaporte ou documento
que o substitúa nº ________________
representación

de

actuando en nome propio ( ou en

________________________________

D.N.I

ou

C.I.F.

nº

__________________________- e con domicilio en ____________________________
nº_____ teléfono ___________________ ) toma parte no procedemento negociado para
a

adxudicación

da

execución

das

obras

comprendidas

no

proxecto

de

______________________________________________________________________
______________ e a cuxos efectos fai constar:
1º. Que ofrece o seguinte prezo:
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A ) Prezo sen IVE_______________________________ euros.
B ) Imposto sobre o valor engadido (IVE) ___________________________euros.
TOTAL ( A+ B ) _________________________ euros.
2º. Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas
administrativas particulares do presente contrato.
3º. Que acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas
administrativas particulares.
_________________________, ____ de _________ de ________2009
O LICITADOR (Asinado e rubricado)”

5. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Non se presentou ningunha.

6. ROGOS E PREGUNTAS
Non se presentou ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as quince horas, de orde da Presidencia,
levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, secretaria xeral, dou fe.
O alcalde,

A secretaria xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 16 DE FEBREIRO DE 2009.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14:20 horas do día 16 de febreiro de 2009,
reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido se
relacionan, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto
de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ªCarmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da
Xunta de Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos
incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
ORDE DO DÍA
1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 15.12.2008,
29.12.2008, 05.01.2009 E 19.01.2009.
2. LICENZAS URBANÍSTICAS.
3. LICENZAS DE APERTURA.
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4. DEVOLUCIÓN DE AVAIS URBANÍSTICOS.
5.

CONTRATACIÓN:

APROBACIÓN

DO

EXPEDIENTE

DE

CONTRATACIÓN DA OBRA DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DE
AUGA POTABLE EN MALLOS (FEIL).
6. PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DIRECTA DE

SUBVENCIÓN A

ASPAMITE.
7. PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
8. ROGOS E PREGUNTAS.

1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 15.12.2008,
29.12.2008, 05.01.2009 E 19.01.2009.
Acta da sesión ordinaria do día 15 de decembro de 2008
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 15/12/08.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade
dos presentes
Acta da sesión extraordinaria do día 29 de decembro de 2008
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 29/12/08.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade
dos presentes
Acta da sesión ordinaria do día 05 de xaneiro de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 05/01/09.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade
dos presentes
Acta da sesión ordinaria do día 19 de xaneiro de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 19/01/09.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade
dos presentes
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2. LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007
(nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación
de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:

2.1. A Dª. EVA MARÍA JORGE FERREIRA e D. MIGUEL ANGEL MANTEIGA
VIGO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en Bustelo, parroquia de
Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto Javier Fernández Echeverría.
Expediente núm: 40.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 21.10.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
3

antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de
primeira ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra na que se manifestará
explícitamente o cumprimento das especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20
de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JAVIER FERNÁNEZ ECHEVERRÍA.
-Arquitecto técnico director: ENRIQUE PEROL RAMA.
-Edificabilidade: 0,18 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B, 3,36 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 19,20% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3,5 m. Pendente máxima de
cuberta: 25º. Altura do cumio: 2,70 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 116.850,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.337,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 241,12 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.698,12 euros.

2.2. A D. RAMÓN MÁRQUEZ BARREIRO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Pedrouso, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Ambrosio Bouzas Doval.
Expediente núm: 41.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 17.12.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de
primeira ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra na que se manifestará
explícitamente o cumprimento das especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20
de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: AMBROSIO BOUZAS DOVAL.
-Arquitecto técnico director: SERAFÍN VIGO GARCÍA.
-Edificabilidade: 0,18 m2/m2 (p. bruta).
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-Altura máxima: B+BC, 4,30 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 11% (p. Neta). Recuamento á aliñación:
>8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 4 m. Pendente máxima de cuberta: 28º.
Altura do cumio: 3,00 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 134.007,57 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.680,15 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 240,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 3.040,15 euros.

2.3. A CARTEO S.L., licenza para acondicionamento de local destinado á reparación e
venda de neumáticos e accesorios en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 42.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións das normativas sectoriais e dará cumprimento das
condicións legais sobre contaminación acústica, gases, fumes, residuos, etc.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 369,91 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 558,36 €.
Total: 928,27 euros.

2.4. A D. SANTIAGO CODESIDO BARREIRO en represenación de ALMACENES
CASAN S.A.U., licenza para demolición de edificación existente en Cacheiras, segundo
proxecto redactado por Arquitecto Julio Vázquez y Asociados S.L.P., visado no colexio
oficial de arquitectos con data 4.12.2008.
Expediente núm: 43.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto técnico debendo dar cumprimento estricto das
medidas de seguridade que indica a normativa actualmente vixente.
-Executarase baixo a dirección de técnico competente.
-Os restos entregaranse a xestor de residuos autorizado.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 131,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 116,02 €.
Total: 247,02 euros.
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2.5. A PROMOTORA PAZ AGUIAR S.L., licenza para construción de un muro de
contención, en Tras do Eixo, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Alberto Blanco Rodríguez, visado no colexio oficial de arquitectos con data
6.11.2008.
Expediente núm: 44.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-A altura máxima da parte cega do muro non superará os 2,00 metros e a total de 2,80
metros de acordo co artigo 2.12 d) das NNSS do Concello e retranquearase 60
centímetros con respecto a aliñación oficial.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 207,86 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 267,86 €.

2.6. A PROMOTORA PAZ AGUIAR S.L., licenza para construción de un cerre de 320
ml. polo fronte da finca entre lindeiros, en Tras do Eixo, parroquia de Cacheiras.
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Expediente núm: 45.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública,
situando a base na mesma cota que a pista actual.
-Urbanizarase de acordo coa memoria valorada que forma parte do expediente das
licenzas das vivendas.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 metros no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 199,10 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 259,10 €.

2.7. A Dª. MARÍA AMPARO CORRAL SUÁREZ, licenza para construción de un
cerre de 125 ml., con bloques, postes e alambre, na finca nº 101 en A Grela, parroquia
de Lampai.
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Expediente núm: 46.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública de titularidade municipal, situando
a base do cerre na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
cerre.
-Dará cumprimento das condicións da autorización da Excma Deputación de A Coruña.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 metros no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Na zona forestal, dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica
o artigo 42.1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte
opaca de 1,50 metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topográficas do terreo nin afectarán ao
sistema de regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 77,76 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 137,76 €.

2.8. A D. PABLO FIGUEIRAS SEOANE, licenza para construción de un cerre de 99
ml., con base de pedra, columnas e reixa (19 ml.) polo fronte, e con bloques, poste e
alambre (80 ml.) entre lindeiros, na finca nº 1295 de Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 47.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública,
situando a base na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais. Dará cumprimento das
condicións de cerre en núcleo tradicional.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 metros no punto máis alto por
razóns de pendente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 61,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 121,60 €.

2.9. A D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, licenza para construción de un cerre
de 145 ml., con bloques, poste e alambre, nas fincas nº 218 e 219 de Lamas, parroquia
de Bamonde.
Expediente núm: 48.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública,
situando a base na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do
mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 90,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 150,22 €.

2.10. A Dª. TANIA GÓMEZ ARCA, licenza para construción de un cerre, entre
lindeiros, de 96 ml., nas fincas nº 2071-2072 de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 49.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da
pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais. Dará cumprimento das
condicións de cerre en núcleo tradicional.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,73 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,73 €.
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2.11. A Dª. ELSA MEJUTO BANDÍN, licenza para construción de un cerre na finca nº
210-3 de Lamas, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 50.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a
base na mesma cota que a pista actual e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de
altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 metros no punto máis alto por
razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 22,30 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 82,30 €.
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2.12. A D. JOSÉ MANUEL BOTANA SÁNCHEZ, licenza para obras de colocación de
pedra en fachadas e retellado da vivenda de 40 m2 na finca nº 124 “Rial de Arriba”,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 51.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 de xeito que a tipoloxía das
construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os materiais
empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 227,39 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 287,39 euros.
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2.13. A TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., licenza para canalización soterrada de 45
metros lineais e intalación de dous postes para dar servizo en Sestelo-Raris sobre vías
públicas, (S/R 919/08-125296.Pyto.01263849). Figura aval por importe de 400 €, do
Banco Popular Español, presentado o 21.01.2009, con rexistro de entrada nº 415, a
efectos de garante sobre desperfectos nas vías públicas.
Expediente núm: 52.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións.
-Respetará as canalizacións e servizos urbanísticos existentes.
-Dará cumprimento estricto das condicións de seguridade da normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 euros.

2.14. A D. ÁNGEL RÍOS RÍOS, en represenación de COMUNIDADE DE VECIÑOS
LA PALLOSA, licenza para obras de reparación de avería en acometida de auga dentro
da urbanización A Palloza, en Portoameneiro, de 47 ml.
Expediente núm: 53.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerase o pavimento en perfectas condicións e entregaranse os residuos a xestor
autorizado.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
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clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Cumpriranse tódalas normas de seguridade en execución de obras que indica a
normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,60 euros.

2.15. A Dª. MARÍA FERNÁNDEZ REY, licenza para obras de canalización
atravesando a pista municipal para acometida de tubería de 160 mm a rede de
saneamento en A Silva, parroquia de Lampai.
Expediente núm: 54.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona, instalando a tubería a unha profundidade mínima de 80
centímetros para evitar roturas por parte das maquinas de obras públicas.
-Dará cumprimento das condicións técnicas da compañía adxudicataria Aquagest.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 16,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 76,00 euros.

2.16. A D. LEONARDO FERNÁNDEZ CASAS, licenza para rasanteo de terras na
finca de monte nº 2321 de Recesende, nivelando un antigo camiño aportando 2 ou 3
camións de terra limpa en uns 30 m2, sin modificalo uso actual da mesma.
Expediente núm: 55.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Serán exlcusivamente obras menores de rasanteo e nivelación que potencien e melloren
a productividade das fincas e non modifiquen o sistema de drenaxes e regas de solos
debendo respetar o medio natural e non suporán unha agresión a este nin variarán a
morfoloxía da paisaxe do lugar. Respetarán o arbolado existente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural, ambiental e mellora do
aproveitamento dos recursos naturais da finca.
-No caso de obras de maior repercusión darase trámite previo de acordo co
procedemento do artigo 41 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
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antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,00 euros.

2.17. A D. JOSÉ ENRIQUE QUIÁN GÓMEZ, licenza para segregación da finca nº 36
do plano de concentración da parroquia de Oza, situada no lugar de Castres, segundo
proxecto redactado polo técnico Jesús Estévez Loureiro.
Expediente núm: 56.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.

2.18. A Dª. MERCEDES PRECEDO LATA, licenza para segregación e agrupación de
fincas (1132-1 e 1132-2) do plano de concentración parcelaria de Cacheiras-Recesende,
situada no lugar de Pedrouso, segundo proxecto redactado polo técnico Arturo Calvo
Tarrio.
Expediente núm: 57.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.
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3. LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Dada conta do escrito asinado por D. JACOBO FERNÁNDEZ GUILLÁN, en
representación de METRO TEO S.L., de data 1.08.2008, con rexistro de entrada no
Concello núm. 7030, no que solicita licenza para apertura dun establecemento destinado
á VENDA DE MOBLES DE COCIÑA E ARMARIOS (epígrafe 653.1), en Cacheiras,
Urbanización Las Camelias, bloque 1, baixo 1.
Vista a documentación presentada, asinada polo arquitecto Victor Manuel López Puga,
visada polo Colexio de Arquitectos de Galicia en data 3.07.2008 e as súas
modificacións con visado do 1.12.2008, na que se inclue a certificación técnica de
solidez e seguridade de data 11.07.2008, visada o 16.07.2008, o informe favorable da
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data 28.01.2009, e demais
documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JACOBO FERNÁNDEZ GUILLÁN, en representación de METRO
TEO S.L. (expte. AP-2/09) a licenza que solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
52,88 euros.

LICENZAS DE APERTURA PROVISIONAL.
3.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por CARTEO S.L., CIF/NIF: B-70179627
(expte. 13/08), para licenza de apertura/instalación dun local destinado áa
REPARACIÓN E VENDA DE NEUMÁTICOS E ACCESORIOS (epígrafe 691.2), en
Montouto, parroquia de Cacheiras.
Visto o proxecto presentado asinado polo enxeñeiro técnico industrial José Miguel
Pérez Real, visado no Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais en data
2.10.2008 e as súas modificacións con visado do 24.11.2008, o informe favorable da
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data 28.01.2009, o informe do
arquitecto técnico municipal de data 16.01.2009; e demais documentación obrante no
expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a CARTEO S.L. a licenza provisional para o establecemento dun local
destinado a REPARACIÓN E VENDA DE NEUMÁTICOS E ACCESORIOS
condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos:
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-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
-.Deberá solicita-la inscripción no Rexistro Xeral de Productores e Xestores de
Residuos de Galicia, como pequeño productor de residuos perigosos no caso de
producir menos de 10 Tn anuais de residuos perigosos, ou solicita-la autorización de
productor de residuos perigosos en caso de superar a antedita cantidade. Todo elo
segundo o establecido no Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime
xurídico da producción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Productores e
Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 124, 29/06/2005).
-.Os envases nos que se almacenen os residuos perigosos, así como os seus peches
deberán ser resistentes e estar en bo estado, e contar cos dipositivos adecuados que
garantan a non existencia de fugas ou derrames sobre o solo, segundo o establecido no
Real Decreto 833/88, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei
20/1986 de residuos perigosos (BOE nº 182, 30/07/88). Así mesmo, os residuos
perigosos deberán estar etiquetados segundo o establecido neste Real Decreto.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.

-Non se iniciará o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
47,43 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA-CAMBIO DE TITULARIDADE.
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3.3.- Dada conta do escrito asinado por Dª. NÉLIDA Mª DEL CARMEN PEREIRO
CARNEIRO, CIF/NIF: 33.222.509-K, de data 5.02.2009, con rexistro de entrada no
Concello núm. 868, no que solicita o cambio de titularidade do establecemento
dedicado a FLORISTERÍA, situado en Pontevea, parroquia de Reis, que figura a nome
de Dª. Sidneia Correia Neves, en representación de FLORISTERÍA PONTEVEA S.C.,
segundo licenza de apertura inócua, expediente nº AP-1/09, concedida pola Xunta de
Goberno Local en data 5.01.2009, pasando ao seu nome; vistos os documentos obrantes
no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento (expte CTE-2/09),
pasando a nome de Dª. NÉLIDA Mª DEL CARMEN PEREIRO CARNEIRO, debendo
suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.

4. DEVOLUCIÓN DE AVAIS URBANÍSTICOS.
4.1.- DEVOLUCIÓN AVAL A “INVERSIONES CARREIRO Y ALVÁREZ”.
Dase conta da solicitude presentada por D. Ricardo Carreiro Álvarez, en representación
da compañía mercantil “Inversiones Carreiro y Álvarez, S.L.”, de data 30.01.2009 (rex.
entrada nº 668 do 30.01.2009), na que pide a devolución do aval bancario de Caixanova,
de data 15.09.2005 por importe de 161.741,69 euros, como garantía das obras de
urbanización pendentes de execución da obra de “Construcción dun edificio con planta
baixa e primeira, destinado a uso comercial, na parcela F, do Plan Parcial de San
Sadurniño”.
Visto o informe do arquitecto municipal, de data 11.02.2009 e a fiscalización favorable
de Intervención, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, acorda:
Primeiro.- Proceder á cancelación do aval bancario depositado por

“Inversiones

Carreiro y Álvarez, S.L “, por importe de 161.741,69 euros, como garantía das obras de
urbanización pendentes de execución da obra de “Construcción dun edificio con planta
baixa e primeira, destinado a uso comercial, na parcela F, do Plan Parcial de San
Sadurniño”.
Segundo.- Devolver o expediente ó departamento de Intervención para a xestión do
mesmo.
22

4.2.- DEVOLUCIÓN AVAL A “VIVIENDAS TEO, S.L.”.
Dase conta da solicitude presentada por “Viviendas Teo, S.L.”, de data 11.12.2008
(rex. entrada nº 11.666 do 11.12.2008), na que pide a devolución do aval bancario de
Caja España, de data 17.10.2001 por importe de 9.219,83 euros, como garantía das
obras de urbanización do edificio de vivendas e locais comerciais ( Edificio Jazmines),
situado en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Visto o informe do arquitecto municipal, de data 11.02.2009 e a fiscalización favorable
de Intervención, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, acorda:
Primeiro.- Proceder á cancelación do aval bancario depositado por “Viviendas Teo,
S.L.”, por importe de 9.219,83 euros, como garantía das obras de urbanización do
edificio de vivendas e locais comerciais ( Edificio Jazmines), situado en Montouto,
parroquia de Cacheiras.
Segundo.- Devolver o expediente ao departamento de Intervención para a xestión do
mesmo.

5.

CONTRATACIÓN:

APROBACIÓN

DO

EXPEDIENTE

DE

CONTRATACIÓN DA OBRA DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DE
AUGA POTABLE EN MALLOS (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
13/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 11/02/2009,
para adxudicar as obras de “ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA
POSTABLE EN MALLOS”, financiadas con cargo ao FEIL, segundo se desprende da
Resolución de 29/01/2009 da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, , redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D. Gilberto Rodríguez Rodríguez
e polo Enxeñeiro Industrial, D. Pablo J. López Lendoiro.
- Acta de replanteo de 13/02/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 13/02/2009
- Informe de Secretaría de 13/02/2009
- Informe de Intervención de 13/02/2009
- Certificado de existencia de crédito de 13/02/2009
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Visto o PROXECTO DE “ABASTECIMIENTO Y SANEAMENTO DE AGUA POTABLE EN
MALLOS”, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D. Gilberto Rodríguez Rodríguez e polo
Enxeñeiro Industrial D. Pablo J. López Lendoiro, de Acima Ingenieros, cuxo orzamento
ascende a DOUSCENTOS CATRO MIL SEISCENTOS SETENTA E NOVO EUROS CON
TRINTA E CATRO CÉNTIMOS DE EURO (204.679,34 €), IVE engadido.
Considerando o disposto nos artigos 93, 155 d), 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a
adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e
no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o PROXECTO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA
POTABLE EN MALLOS, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez e polo Enxeñeiro Industrial D. Pablo J. López Lendoiro.
Segundo.-. Aprobar o expediente de contratación das obras de “ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
13/02/2009, que rexerán a contratación.
Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
Cuarto.de DOUSCENTOS CATRO MIL SEISCENTOS SETENTA E NOVO EUROS CON
TRINTA E CATRO CÉNTIMOS DE EURO (204.679,34 €), IVE engadido, con cargo á
partida orzamentaria 411.62303 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando oferta
as seguintes empresas:
- MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
- EXCAVACIONES MIDÓN S.L.
- EXCAVACIONES OVIDIO S.L.
En Teo, a 13 de xaneiro de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros, e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07) acorda:
Primeiro.- Aprobar o PROXECTO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE AGUA POTABLE EN MALLOS, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D.
Gilberto Rodríguez Rodríguez e polo Enxeñeiro Industrial D. Pablo J. López Lendoiro.
Segundo.-. Aprobar o expediente de contratación das obras de “ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
de 13/02/2009, que rexerán a contratación.
Cuarto.Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
de DOUSCENTOS CATRO MIL SEISCENTOS SETENTA E NOVO EUROS
CON TRINTA E CATRO CÉNTIMOS DE EURO (204.679,34 €), IVE engadido,
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con cargo á partida orzamentaria 411.62303 do estado de gastos do vixente orzamento
do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
- EXCAVACIONES MIDÓN S.L..
- EXCAVACIONES OVIDIO S.L.
ANEXO
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DA OBRA DE “ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO DE AUGA POTABLE EN MALLOS” INCLUIDA NO FONDO
ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL
1).-Elementos do contrato.
1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o epígrafe 1
do cadro de características do contrato, que figura como Anexo I do presente Prego, con
suxeición ao proxecto técnico redactado ao efecto, integrado polos documentos
enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector
público (en adiante LCSP), incluído o correspondente estudio de Seguridade e Saúde.
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte
integrante do prego, e teñen carácter contractual.
1.2) Delimitación do contrato.
As obras obxecto do contrato están incluídas no Fondo Estatal de Inversión Local (en
adiante FEIL), e polo tanto a contratación rexerase, ademais de polo disposto na LCSP,
polo Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, que crea o FEIL e pola Resolución
da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 9 de decembro de 2008.
De conformidade co establecido no artigo 14.1 da LCSP, o contrato ao que se refire o
presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, tal como se especifica no
epígrafe 0 do cadro de características.
2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do
cadro de características.
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Os contratistas, ó formular as súas propostas económicas, incluíran nelas o importe do
imposto sobre o valor engadido, que figurará como partida independente, de
conformidade co establecido no art. 75.2 LCSP e modelo de oferta económica do
presente Prego.
3) Financiamento.
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento vixente con cargo á
partida presupostaría sinalada no epígrafe 3 do cadro de características.
O proxecto financiase con cargo ao FEIL, creado por Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro, ó amparo da Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial
de 29 de xaneiro de 2009, que autoriza o financiamento destas obras.

4)Revisión de prezos.
Atendendo á natureza e duración do contrato, non procederá en ningún caso a revisión
de prezos e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión.
5) Prazo de execución.
5.1.- O prazo máximo de execución da obra será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro
de características, contado a partir do día seguinte ó da sinatura da acta de
comprobación do replánteo. O prazo contarase sempre en días naturais.
5.2.- O prazo contractual só se poderá prorrogar cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislación vixente.
En todo caso as obras deberán estar executadas e certificadas antes do día 1 de xaneiro
de 2010, de acordo co establecido no artigo 7.1 do Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro.
5.3.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen no programa de traballo.
6) 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 estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e
acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica.
7) Clasificación do contratista.
De conformidade co establecido na disposición adicional sexta do Real Decreto Lei
9/2008, de 28 de novembro, e tendo en conta que o presuposto da obra non supera os
350.000.- euros, non se esixe clasificación.
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8) Unións temporais de empresas.
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan
temporalmente o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.
Para este suposto cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para
os efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características
acreditadas para cada un dos seus integrantes.
No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en
escritura pública, así como presentar o CIF da unión temporal, todo iso dentro do prazo
de dez días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa
duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.
Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados
solidariamente diante da administración.

9) Procedemento de adxudicación e solicitude de ofertas.
9.1 O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado sen publicidade, de
conformidade co establecido nos artigos 155 d), 161.2 e 162 da LCSP, tendo en conta
que o valor estimado do contrato non supera os 200.000.- euros, non obstante a
licitación publicarase no perfil do contratante do Concello.
En cumprimento do disposto no artigo 9.1 do citado Real Decreto Lei 9/2008,
aplicarase o trámite de urxencia regulado nos artigos 96 e 128 da LCSP.
9.2 De conformidade co establecido nos artigos 153 e 162 da LCSP, solicitarase oferta,
alomenos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sempre
que sexa posible, debéndose deixar constancia no expediente das invitacións cursadas,
das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento.

10) Proposicións: lugar e prazo de presentación.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do
Concello de Teo, A Ramallosa, s/n, de nove a catorce horas, dentro do prazo de oito
días naturais contados dende o día seguinte ao da recepción da invitación, en dou sobres
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pechados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e
requisitos esixidos na cláusula 11.
Así mesmo as ofertas poderán presentarse por correo, debendo o licitador xustificar a
data de envío e anunciar ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax ou
telegrama no mesmo día.
Sen estes requisitos non se admitirán as ofertas que se reciban fora do prazo de
presentación.

11) Proposicións: documentación.
As ofertas presentaranse en dous sobres pechados e denominados da seguinte forma:

Sobre A: Subtitulado “Documentación administrativa”.
A documentación administrativa presentarase nun sobre pechado que conterá a seguinte
documentación:
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario
A-1) Empresario individual:
-Copia auténtica do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.
A-2) Persoas xurídicas:
-Escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no Rexistro Mercantil,
cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil, se non o fora,
escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto fundacional,
no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o caso no
correspondente Rexistro Oficial.
- Copia auténtica da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF).
A-3) Empresas comunitarias:
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión
Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa
lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.
A-4) Empresas non comunitarias:
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- Os empresarios estranxeiros non comunitarios deberán 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.
- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes
á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión
Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia
da empresa admite pola súa vez a participación de empresas españolas na contratación
coa administración en forma substancialmente análoga.
A-5) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaración de sometemento á xurisdicción de tribunais e xulgados españois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do
contrato, con renuncia se é o caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que lle puidese
corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP).
B) Poderes.
Cando a licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en nome da
que concorre perante a administración contratante.
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.
C) Bastanteo de poderes.
Os poderes a que se refire o apartado B) da presente cláusula, deberaos bastantear
previamente a secretaria da Corporación ou funcionario habilitado.
D) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades.
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do
LCSP, axustado ao seguinte modelo:
D./Dª...........................................................................,
con
DNI
nº
....................................., e domicilio en .........................................................., rúa
.......................................................,
nº
................,
código
postal
nº
.........................................., provincia de.................................,
en nome propio, ou en representación da empresa á que representa no procedemento
de
adxudicación
do
contrato
de
execución
da
obra
....................................................................,
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Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están
incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 49 e
130.1.c) da LCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
(Lugar, data e sinatura do propoñente)
E) Acreditación da solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional.
E.1.- Os licitadores deberán acreditar a solvencia económica e financeira por calquera
dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP.
E.2- A solvencia técnica e profesional acreditarase, de acordo co establecido no artigo
65 da LCSP, polos seguintes medios:
a) Relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de
certificados de boa execución para as mais importantes
b) Declaración sobre a plantilla media anual da empresa e a importancia do seu persoal
directivo durante os tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa
correspondente.
c) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispón para a
execución da sobras, acompañada da documentación acreditativa correspondente.
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios de acreditación da solvencia
técnica terá carácter excluínte.
F) Obrigas tributarias e coa seguridade social.
Certificación ou documento acreditativo de que o contratista está ao corrente no
cumprimento das obrigas tributarias ( co Estado e CCAA) e da Seguridade Social. Non
obstante, os licitadores poderán presentar unha declaración responsábel na que fagan
constar que a empresa está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e da
Seguridade Social, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa deste requisito deba
presentarse antes da adxudicación definitiva polo empresario a cuxo favor se vaia a
efectuar esta, de conformidade co establecido no artigo 130 LCSP.
G) Unións temporais de empresas.
Cando se trate de unións temporais de empresas indicaranse os nomes e circunstancias
das empresas que as constitúen, participación de cada unha delas e compromiso de
constituírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co
artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente Prego.
H) Declaración de empresas vinculadas.
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No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha
declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social,
debendo constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as
empresas vinculadas que concorran á licitación.
I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da
Deputación da Coruña:
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da
LCSP, neste 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 .
Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro
de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña,
acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia
ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren
inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (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) quedarán dispensadas de presentar os
documentos referidos nos apartados: A), B), C), D), e F) sempre que os citados
documentos estean vixentes.
J) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

Sobre B: Subtitulado “Oferta”.
A oferta presentarase nun sobre pechado que conterá:
A) A oferta económica, asinada polo empresario, na que se expresará o prezo de
execución do contrato debendo figurar como partida independente o IVE. A oferta
económica formularase conforme ao modelo que figura como anexo II deste Prego.
B) Número de empregados previstos para a execución da obra.
Deberase especificar os traballadores estables da empresa e os traballadores
desempregados que se van a contratar para a execución da obra, facendo constar que o
persoal de nova contratación atópase en situación legal de desemprego, de acordo co
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previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social, e que este persoal será
contratado a xornada completa e por un período de tempo igual ou superior a duración
de execución do contrato.
C) Proposta de reducción de prazos de execución (expresado en días naturais):
A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso constructivo, na
que de forma debidamente xustificada, faga unha de reducción nos prazos de execución,
no seu caso.
D) Programa de control interno de calidade
A oferta conterá a proposta de programa de control interno da calidade que a empresa
vai desenvolver durante a execución das obras, con independencia do que realice a
administración, de acordo co previsto na cláusula 28 deste Prego.
Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o
orzamento de execución material da obra que o contratista contratará cunha empresa
homologada e non vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:
D./ Dª.............................................................. en nome e representación da empresa
................................................. comprométese a destinar o .......% sobre o orzamento de
execución
material
da
obra
cuxa
denominación
é
a
seguinte
................................................, de acordo co previsto na cláusula 11 do Prego.
(Lugar, data e sinatura)
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
E) Xustificación de traballadores minusválidos:
A empresa, no caso de que conte cun número de traballadores minusválidos non inferior
ao 2%, deberá xustificalo documentalmente.
F) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran.

12) Garantías esixibles.
12.1 Garantía provisional.- En consonancia co disposto no art. 91 da LCSP os
licitadores quedan dispensados da constitución da garantía provisional.
12.2 Garantía definitiva.- O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato
deberá constituír unha garantía definitiva do 5% do importe de adxudicación do
contrato, IVE excluído.
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13) Criterios de adxudicación.
13.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:
1) Man de obra empregada na realización do contrato, ata un máximo de 20 puntos:
-Nº de traballadores estables empregados ata 8 puntos.
-Nº de traballadores de nova contratación empregados ata 12 puntos.
Este apartado valorarase da seguinte forma:
Por cada traballador estable empregado na realización das obras 2 puntos.
Por cada traballador de nova contratación empregado na realización das obras 3 puntos
Os traballadores de nova contratación deberán ser persoas que se encontren en situación
de desemprego, de conformidade co establecido no artigo 9.2 do R.D.L 9/2008, de 28
de novembro, e serán contratados a tempo completo por un período igual ou superior a
duración do contrato.
2) Reducción de prazos, ata un máximo de 10 puntos.
Cada día de reducción do prazo de execución que figura no proxecto de obra valorarase
a razón de 0,25 puntos.
3) Programa de control interno de calidade, ata un máximo de 10 puntos.

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas empaten na
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu
cadro de persoal maior número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) de
acordo co establecido na disposición adicional 6ª da LCSP.
13.2 Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e
admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise
recoñecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a
fagan inviable, será desestimada,mediante resolución motivada.
A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no
presente Prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta
a licitación, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de
adxudicación que figuran no presente prego.
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13.3 A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que
a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera
fase de tramitación do expediente, faculta á Corporación para esixir indemnización
polos danos e perdas causados á administración contratante e demais consecuencias
previstas en LCSP.
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía
provisional, a Corporación poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de
constrinximento, así como para a indemnización por danos e perdas.

14) Apertura das proposicións
De conformidade co establecido nos artigos 295.1 da LCSP, e tratándose dun
procedemento negociado sen publicidade, non se constitúe mesa de contratación.
A valoración das ofertas efectuarase pola Alcaldía, quen realizará unha proposta de
adxudicación provisional que elevará ó órgano de contratación.
A Alcaldía, unha vez cualificada a documentación presentada, declarara admitidos os
licitadores que acrediten o cumprimento dos requisitos esixidos no Prego, deixando
constancia das causas de rexeitamento das ofertas non admitidas, no seu caso, na acta da
apertura.
Non obstante, de apreciar erros ou deficiencias na documentación administrativa
presentada, poderá outorgar un prazo no superior a tres días hábiles para a súa
subsanación.
Posteriormente procederá a apertura dos sobres B e valoración das ofertas presentadas
de conformidade cos criterios de valoración establecidos, procedendo a redactar a
proposta de adxudicación provisional.

15) Adxudicación provisional e definitiva.
A) ADXUDICACION PROVISIONAL
A adxudicación provisional acordarase polo órgano de contratación en resolución
motivada que se notificará aos licitadores e publicarase no perfil de contratante do
órgano de contratación, segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de características.
En todo caso a adxudicación provisional dos contratos deberá efectuarse no prazo
máximo de 20 días naturais contados dende aquel no que se soliciten as ofertas.
No acordo ou resolución de adxudicación o órgano de contratación designará o técnicodirector da obra.
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B) ADXUDICACION DEFINITIVA
A elevación a definitiva da adxudicación provisional no poderá efectuarse antes de que
transcorra o prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que se
publique a adxudicación provisional no perfil de contratante do órgano de contratación,
de conformidade co establecido no artigo 96.2.b) da LCSP.
Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá:
a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a
que se refire o art. 84 da LCSP.
A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes
de entidades, que se atopen en situación de demora fronte á administración contratante
como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de
anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en
consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administración.
A adxudicación definitiva deberá producirse, mediante resolución motivada, dentro dos
cinco días hábiles seguintes a aquel no que remate o prazo establecido no artigo 96.2.b)
da LCSP.

16) Formalización do contrato.
O contrato formalizarase en documento administrativo na data que sinala a
Administración dentro do prazo dos dez días hábiles contado desde o seguinte ao da
notificación da adxudicación definitiva.

17) Acta de comprobación de replanteo e comezo dos traballos.
17.1 De conformidade co establecido no artigo 96.2 d) da LCSP, tratándose dun
procedemento tramitado por urxencia, o prazo para iniciar os traballos non poderá ser
superior a 15 días hábiles contados dende a notificación da adxudicación definitiva.
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Durante este prazo procederase á formalización do contrato, efectuarase a
comprobación do trazado de planta, na data que sinale a administración, quedando
obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a este acto e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de trazado
de planta a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos previstos no artigo 220 da LCSP.
17.2 Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos cinco días hábiles seguintes ao da
sinatura do acta de comprobación de trazado de planta.
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde
deberá efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das
obras (art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o
facultativo ao contratista.
Cando o resultado da comprobación do trazado de planta demostre a posesión e
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a
autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente no acta
redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte
ao da sinatura da acta.
17.3 Dentro dos 5 días naturais seguintes ao da sinatura do acta de comprobación de
trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o
Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saúde, e relación de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra a realizar, a efectos do disposto na cláusula 34 do
presente prego.
O Plan de seguridade e saúde deberá ser informado e aprobado polo órgano de
contratación no prazo máximo de 15 días dende a sinatura do contrato.

18) Carteis e sinais.
18.1 Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa
costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato establecido por
Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 13 de xaneiro de
2009, e que foi publicado no B.O.E. nº 12, de 14 de xaneiro. O dito cartel deberá
manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o
contratista durante este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicións.
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Transcorridos seis meses contado desde a recepción da obra e en todo caso antes da
devolución da garantía deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar os sinais indicativas de obras, perigo,
precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da Circulación e
normativa de Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas
desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable
dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.
18.2 O adxudicatario deberá achegar con cada certificación de obra fotografías, por
triplicado, do cartel da obra e do cartel da obra e o seu contorno, en ambos casos deberá
levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa realización.
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á administración o
reportaxe fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización
das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola
administración libremente e sen limitación temporal.
19) Ocupación de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da dirección.
20) Execución do contrato e desenvolvemento dos traballos.
20.1 O contratista deberá executar as obras con suxeición a este Prego e a lexislación de
contratos do sector público e ó Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro , polo que
se crea o FEIL, empregando materiais e medios de primeira calidade e nas condicións
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de
conformidade coa instruccións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde
que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da
LCSP.
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas
condicións esixidas pola boa práctica da construcción.
20.2 O contratista só pode empregar na obra os materiais previo exame e aceptación
polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao
seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisión.
20.3 Ata que teña lugar aprobación da devolución da garantía definitiva o contratista
responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa
eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da
administración examinen ou recoñecido, durante a súa construcción, as partes e
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unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles
nas medicións e certificacións parciais.
20.4 Advertidos vicios ou defectos na construcción, ou tendo fundadas razóns para crer
que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o
curso da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva,
a demolición e reconstrucción das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.
20.5 Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios
ocultos da construcción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista,
responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos
contado desde a recepción.
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219
da LCSP.
21) Dirección e inspección das obras.
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director, quen dictará
as instruccións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no
Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da
Corporación.

22) Lexislación laboral e Seguridade Social.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de
Seguridade Social.

23) Prevención de riscos laborais.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevención de riscos laborais.

24) Responsabilidade. Danos.
Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal,
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a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade
non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na
lei.
Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados
á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das
obras.
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de
constrinximento administrativo.

25) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.

26) Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións,
sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens,
ata a aprobación da devolución da garantía definitiva.
27) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O adxudicatario está obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do
cadro de características do contrato.
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que
pesen sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a
licencia de obras ou imposto sobre construccións, obras e instalacións, se proceder, e o
aboamento do imposto correspondente.
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a administración,
a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan
no proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores,
climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos
competentes da administración, así como a tramitación perante os ditos organismos e
pagamento das taxas correspondentes.
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28) Control de calidade.
A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do
cadro de características ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán
por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución
material da obra.
A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas
particulares.
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co
establecido na cláusula 12, cumprimento que esixirá a través da dirección facultativa,
tanto no que se refire ao programa de control, ensaios , como a cantidades destinadas a
esta finalidade.

29) Dereitos do adxudicatario.
29.1 Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cláusulas do
presente prego, e no seu caso, de conformidade co programa de traballo. O dito
aboamento deberá efectuarse dentro do prazo máximo de 30 días naturais contado desde
a expedición da certificación e rexistro da correspondente factura de conformidade co
establecido no artigo 9.5 do Real D-L 9/2008, de 28 de novembro.
29.2 Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo de 30 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario
terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas
operacións comerciais e art. 200.4 da LCSP.
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os defectos que contivese a
certificación, computándose, polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da
expedición da certificación emendada.
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase no
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.
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30) Aboamento da obra executada.
30.1. Medicións.- O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o
período de tempo anterior.
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa
suficiente antelación, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o
contratista.
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular.
30.2. Relacións valoradas.- O técnico director tomando como base as medicións das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.
30.3. Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación
valorada e tramitaraas o técnico director nos dous días seguintes do período que
correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou
reparos.
30.4. Pagos.- Os pagos faranse contra certificacións mensuais acompañadas das
relacións valoradas, e despois de ser debidamente aprobadas. Con cada certificación de
obra o contratista deberá presentar factura polo mesmo importe que a certificación.
30.5. Pagos a conta por acopios.- O contratista terá dereito a percibir aboamento a
conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais acopiados necesarios para a obra previa
autorización do órgano de Contratación
que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se
cumpren os seguintes requisitos:
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa
da propiedade ou posesión dos materiais.
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou
desaparezan.
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
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incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa
relación valorada.
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto na cláusula 30.6 deste prego.
As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación
valorada mensual ou noutra independente.
Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.
Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarase pola dirección da obra, non podendo pasar do 50 por 100 do prezo da devandita
unidade de obra.
30.6. Pagos a conta por instalacións e equipos.- O contratista terá dereito a percibir
aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios para a obra, de
acordo coas regras seguintes:
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilización.
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20 por 100
das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se
faga necesaria a utilización daqueles.
c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto na cláusula 30.6 deste prego.
Para realizar pagos a conta por materiais acopiados e por instalacións e equipos será
necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe do respectivo pago
a conta, de acordo co establecido no art. 215 .2 da LCSP.
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que
vaian tendo lugar as deduccións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31) Prórrogas.
Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso, o órgano de contratación daralle
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unha prórroga por un prazo igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise
outro menor.

32) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a
realización del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da
administración.
Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola
resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20
euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.
No caso de que o adxudicatario ofertase reducción de prazo de execución e a demora
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior
serán as seguintes:

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)

Penalidades

Ata un 5%

0,50 por cada 1.000 euros

Ata un 10%

0,55 por cada 1.000 euros

Ata un 15%

0,60 por cada 1.000 euros

Ata un 20%

0,65 por cada 1.000 euros

Ata un 25%

0,70 por cada 1.000 euros

Ata un 30%

0,75 por cada 1.000 euros

Ata un 35%

0,80 por cada 1.000 euros

Ata un 40%

0,85 por cada 1.000 euros

Ata un 45%

0,90 por cada 1.000 euros

Ata un 50%

0,95 por cada 1.000 euros

Ata un 55% ou máis

1 por cada 1.000 euros
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A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento
do prazo total.
Cada vez, que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.

33) Modificacións de obras.
33.1 En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir
ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación
técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante,
se é o caso, como consecuencia dela.
A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, logo da redacción
do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.
Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 217.4 do LCSP, para os supostos a que se
refire o dito precepto.
Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen
previa aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen
un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217
da LCSP).
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite
previsto neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser
recolleitas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do
10 por 100 a que se refire a disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando
con posterioridade ás mesmas houber necesidade de introducir no proxecto
modificacións das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variacións na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada.
33.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que,
de acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducción ou
supresión das unidades de obra ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre
que esta sexa unha das comprendidas no contrato. No caso de supresión ou reducción de
obras, o contratista non terá dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo
do que se establece no art. 217 da LCSP.
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33.3 Cando as modificacións supoñan a introducción de unidades de obra non
comprendidas no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os
prezos de aplicación destas serán fixados pola administración á vista da proposta do
director facultativo das obras e das observacións do contratista a esta proposta en
trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos
fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos
prezos que fixase ou executalas directamente.
A contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento negociado
sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do
contrato.
33.4 Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no
prezo de adxudicación (IVE excluído ).Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo
máximo de 15 días naturais contado desde a notificación de aprobación da
modificación. A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á
resolución do contrato.

34) Cesión de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes do contrato de obras sen
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e
condicións establecidos no artigos 209 da LCSP.
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais
contado desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non
constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.
b) Subcontratación
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras
sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos
requisitos e condicións establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as
prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder
do 60% do importe de adxudicación.
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación do sector
da construcción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construcción.
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O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e de acordo coas condicións establecidas no art.
211 da LCSP.
En todo caso, de conformidade co establecido no artigo 9.5 do R. D. Lei 9/2008, de 28
de novembro, os contratistas deberán abonar aos subcontratistas o prezo acordado polas
prestacións no prazo máximo de 30 días naturais, computado dende a data de
aprobación da factura polo contratista.

35) Recepción das obras e certificación final.
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para
a súa terminación, cunha antelación mínima de 30 días hábiles.
De acordo co establecido mo apartado 4. a). 1 do artigo sexto na Resolución, de 9 de
decembro de 2008, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, o contratista
entregará, xunto coa certificación final de obra e acta de recepción, a declaración dos
contratos de traballo realizados para a execución das obras, que conteña a identidade
dos traballadores contratados así como o tipo de contrato realizado e duración do
mesmo. Xunto con esta declaración deberán aportarse os TC2 relativos os traballadores
contratados.
A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á terminación das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas,
sobre as que resolverá o órgano de Contratación.
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.
Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu
director sinalará os defectos observados e detallará as instruccións precisas fixando un
prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o
efectúa, poderá concedérselle outro novo prazo ou declarar resolto o contrato.

36) Prazo de garantía.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.
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Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das
obras, seguindo, se é o caso, as instruccións que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan.
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para
a súa reparación executaranse pola administración contratante, a custa do contratista.

37) Liquidación e devolución da garantía definitiva.
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda
responsabilidade, agás o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, se é o
caso, das obrigas pendentes aplicándose ao pagamento destas últimas o disposto no art.
200.4. da LCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de
garantía o director facultativo procederá a dictar as oportunas instruccións ao contratista
para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliación do prazo de garantía.

38) Causas de resolución.
Serán causas de resolución do contrato as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos
efectos previstos no artigo 208 e 222 da mesma.

39) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes
quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do
artigo 149.1.18 da Constitución e demais disposicións de desenvolvemento, en especial
o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo o contrato rexerase polo disposto no Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro, e na Resolución de 9 de decembro de 2008, da Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial que regulan o Fondo Estatal de Investimentos Locais.
47

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos
deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á
vía administrativa e contra estes haberá lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicción, previa
interposición, se é o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da
interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os interesados deberán interpoñer o recurso
especial en materia de contratación.

En Teo, a 13 de febreiro de 2009.
O Alcalde
ANEXO I. CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO.
0.
REGULARIZACIÓN
HARMONIZADA
1. PROXECTO

contrato non suxeito a regulación harmonizada

ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DE AUGA POTABLE
EN MALLOS
A. Clasificación
Nacional de
productos por
Actividades
(CNPA-1996)

---------------------------

2.ORZAMENTO

A) Obras anuais

204.679,34 € IVE engadido (176.447,71 €,
máis 28.231,63 € de IVE)

3. APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

411.62303

4. PRAZO
EXECUCIÓN

4 MESES.

5.CLASIFICACIÓN

Non se esixe

6. LUGAR
PRESENTACIÓN

REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE TEO ( A Ramallosa s/n)

1.bis
CODIFICACIÓN
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OFERTAS
7. PRAZO
PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIÓNS

OITO DÍAS NATURAIS A CONTAR DENDE O SEGUINTES
AO DA RECEPCIÓN DA INVITACIÓN
8.1 Dirección paxina web: www.concellodeteo.com

8.PERFIL
CONTRATANTE

8.2 Publicación de adxudicación provisional: perfil do contratante
8.3 Publicación adxudicación definitiva: BOP e perfil do contratante

9. GARANTÍA
DEFINITIVA

5 % del importe de la adxudicación, IVE excluído.

10. TAXAS DO
CONTRATO

______________

11.REVISIÓN DE
PREZOS

Non procede

12.CONTROL DE
CALIDADE

Segundo prego de cláusulas, ata un máx. do 1% do orzamento de
execución material.

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

A. DIARIOS
OFICIAIS

SI

TARIFA
URXENTE

SI

Outros Datos:
Información Teléfono: 981 8815700
Lugar onde se poden obter copias do Proxecto e Prego: Concello de Teo, A
Ramallosa S/N

ANEXO II : MODELO DE PROPOSICIÓN
D/Dª _________________________________ con domicilio en _________________
rúa ________nº __ teléfono _______________ con D.N.I. ( ou pasaporte ou documento
que o substitúa nº ________________
representación

de

actuando en nome propio ( ou en

________________________________
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D.N.I

ou

C.I.F.

nº

__________________________- e con domicilio en ____________________________
nº_____ teléfono ___________________ ) toma parte no procedemento negociado para
a

adxudicación

da

execución

das

obras

comprendidas

no

proxecto

de

______________________________________________________________________
______________ e a cuxos efectos fai constar:

1º. Que ofrece o seguinte prezo:
A ) Prezo sen IVE_______________________________ euros.
B ) Imposto sobre o valor engadido (IVE) ___________________________euros.
TOTAL ( A+ B ) _________________________ euros.
2º. Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas
administrativas particulares do presente contrato.
3º. Que acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas
administrativas particulares.
_________________________, ____ de _________ de ________2009
O LICITADOR (Asinado e rubricado)

6. PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DIRECTA DE

SUBVENCIÓN A

ASPAMITE.
Vista a documentación presentada por Mercedes García Novio, en calidade de
Presidenta da Asociación de Pais de Minusválidos de “Sta. María da Cabeza” de Teo
(ASPAMITE), de data 09.02.2009, con rexistro de entrada 919 da mesma data, para
poder optar a unha subvención-convenio para sufragar os gastos de transporte das
persoas discapacitadas que acoden a esta Asociación.
Vista a memoria de Alcaldía, de data 13.02.2009, na que se xustifica a concesión dunha
subvención directa, de acordo coa lexislación vixente, cando existen razóns de interese
público e social que dificulten a súa convocatoria pública.
Vista a fiscalización de conformidade de Intervención, de data 13.02.2009.
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En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Conceder unha subvención directa á entidade

“Asociación de Pais de

Minusválidos de “Sta. María da Cabeza” de Teo (ASPAMITE)”, por importe de
30.000,00 euros, para sufragar os gastos de transporte das persoas discapacitadas
que acoden a esta Asociación, de acordo co disposto na normativa legal en vigor.
2º) Redactar e asinar o correspondente convenio de colaboración entre o Concello
e a “Asociación de Pais de Minusválidos de “Sta. María da Cabeza” de Teo
(ASPAMITE)”.

7. PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO
Vista a proposta de data 13 de febreiro de 2009 elevada pola Comisión de avaliación
das solicitudes de subvencións a entidades sen ánimo de lucro do Concello de Teo, na
que se propón a concesión das seguintes subvencións:
PROPOSTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS
DEPORTIVAS
S.R. CALO (sección deportiva)
3,344 puntos
CLUBE SAN FRANCISCO DE TEO
1,05 puntos
S.D. CACHEIRAS
1,969 puntos
PRAÍÑA SPC
0,85 puntos
C.F. RARÍS
0,305 puntos
S.D.C. RECESENDE
0,85 puntos
CLUB DE AEROMODELISMO ESTELA
0,354 puntos
IRMANDADE
0,252 puntos
KORRETEO RÁCING
0,301 puntos

10.700,8 euros
3.360 euros
6.300,8 euros
2.720 euros
976 euros
2.720 euros
1.132,8 euros
806,4 euros
963,2 euros

FORMACIÓN E TEMPO LIBRE
A.C. CRUCEIRO DE MONTE
MULLERES RURAIS DE TEO
O CACHÓN
RÍO TELLA
ASPAMITE
A.C.ESCLEROSE MÚLTIPLE

0,991 puntos
0,799 puntos
0,387 puntos
0,271 puntos
1,228 puntos
0,243 puntos

VECIÑAIS
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3.171,2 euros
2.556,8 euros
1.238,4 euros
867,2 euros
3.929,6 euros
777,6 euros

AA.VV. BAIUCA
HERDEIROS DA UNIÓN 1910
AA.VV. RAVIÑA VALDÉS
AA.VV. O CASTRO DE RECESENDE
AA.VV. AUGAS MANSAS
AA.VV. NOVA REVOLTA
AA.VV. OS TILOS
AA.VV. IGREXA DE LAMPAI

0,643 puntos
0,257 puntos
0,483 puntos
0,401 puntos
0,142 puntos
0,202 puntos
0,477 puntos
0,224 puntos

2.057,6 euros
822,4 euros
1.500 euros
1.283,2 euros
454,4 euros
646,4 euros
1.526,4 euros
716,8 euros

ENTIDADES CULTURAIS
A OLIVEIRA
0,486 puntos
CORO PARROQUIAL DE RARÍS
0,174 puntos
CORO PARROQUIAL DE CACHEIRAS
0,202 puntos
A.C.BANDA DE MÚSICA CULTURAL DE TEO 2,57 puntos
A.C. A MÁMOA
1,5 puntos
A.C. A PONTEVELLA
2,42 puntos
A.C. ROSALÍA DE CASTRO
2,723 puntos
A.R. CALO (sección cultural)
5,026 puntos
POZO DA XERPA
0,501 puntos
A REGIONALISTA
0,148 puntos

1.555,2 euros
556,8 euros
646.4 euros
8.224 euros
4.800 euros
7.744 euros
8.713,6 euros
16.083,2 euros
1.603,2 euros
473,6 euros

MANTEMENTO DO MEDIO
SOCIEDADE DE CAZADORES
TEENSES POLA IGUALDADE

3,066 puntos
0,322 puntos

9.811,2 euros
1.000 euros

SOCIEDADES DE AGRICULTORES E GANADEROS
S. A. G. CALO
S. A. G. CACHEIRAS

0,609 puntos
0,918 puntos

1.948,4 euros
2.025,6 euros

EDUCACIÓN
ANPA COVAS (OS TILOS)
ANPA RÍO TELLA (A RAMALLOSA)
ANPA A RABADELA (CALO)
ANPA IES CACHEIRAS
IES CACHEIRAS***
CEIP IGREXA-CALO
CEIP A RAMALLOSA
CEIP OS TILOS
CRA DE TEO

0,754 puntos
0,754 puntos
0,754 puntos
0,754 puntos
***
0,754 puntos
0,754 puntos
0,754 puntos
0,918 puntos

52

2.412,8 euros
2.412,8 euros
2.412,8 euros
2.412,8 euros
38.000 euros
2.412,8 euros
2.412,8 euros
2.000 euros
2.937,6 euros

MOCIDADE
ASOCIACIÓN XUVENIL VRENZA

0,303 puntos

969,6 euros

Visto o informe da Intervención municipal de 13.02.2009, incorporado ao expediente.
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
Primeiro.- Conceder as subvencións a entidades sen ánimo de lucro de
conformidade coa proposta da Comisión de avaliación de 13.02.2009,
anteriormente transcrita.
Segundo.- Notificar o presente acordo ós interesados, para o seu coñecemento e
efectos.

8. ROGOS E PREGUNTAS.
Entrados neste punto non se formula ningún.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e cincuenta minutos, de
orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu,
secretaria xeral, dou fe.
O alcalde,

A secretaria xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 2 DE MARZO DE 2009.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14:20 horas do día 2 de marzo de 2009,
reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
Dª Carmen Diéguez González
Dª. Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS
2º) LICENZAS DE APERTURA
3º) CONTRATACIÓN
3.1.APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE
REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN
“PARQUE MONTOUTO” (FEIL).
3.2. PRÓRROGA DO CONTRATO DE XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL DE
CALO.
3.3. ADXUDICACIÓN CONTRATOS DE OBRAS (FEIL).
4º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
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5º) ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da
Xunta de Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos
incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007
(nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación
de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:

1.1. A Dª. Mª DEL CARMEN BUELA CRUCES, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en O Vilar de Riba, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Jesús Álvarez Flórez e outros.
Expediente núm: 58.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 1.10.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
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-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de
primeira ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra na que se manifestará
explícitamente o cumprimento das especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20
de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JESÚS ÁLVAREZ FLÓREZ E OUTROS.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ MANUEL SAMBADE CASTRO.
-Edificabilidade: 0,14 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 5,73 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 5,50% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 4 m. Pendente máxima de
cuberta: 25º. Altura do cumio: 2,70 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 109.602,91 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.192,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 161,09 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.473,15 euros.
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1.2. A D. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS, en representación de COMPOSTELA MOTOR,
S.A., licenza para construción dunha edificación destinada a garaxe sen uso público en

Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto José Mario
López Freire.
Expediente núm: 59.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 17.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: MIR.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA PLURIFAMILIAR.
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-Arquitecto director das obras: JOSÉ MARIO LÓPEZ FREIRE.
-Arquitecto técnico director: MANUEL VENCE ROSENDE.
-Edificabilidade: 0,00 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: 2S, 1,00 m.
-.Recuamento á aliñación: 10 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 5 m.
-Presuposto: 484.778,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 9.695,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 5.130,72 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 14.496,28 euros.

1.3. A D. ENRIQUE PAZOS GARCÍA, licenza para construción dunha edificación
destinada a restaurante de un garfo en Cacheiras (P.K. 6 AC-841, Santiago-A Estrada),
segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 60.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 8.08.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-Cumpriranse as condicións establecidas na resolución do Servizo de Estradas da
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes co número de
expediente OT205H2008/000037-1.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de
primeira ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra na que se manifestará
explícitamente o cumprimento das especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20
de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: RESTAURANTE.
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,186 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B, 5,75 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 18,54% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 9,51º. Altura do cumio: 0,76 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 226.072,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4.521,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 763,02 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 5.404,46 euros.
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1.4. A D. ANDRES e D. TOMAS LÓPEZ HAUSMANN, licenza para construción dun
garaxe de 30 m2 en A Devesa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
técnico Jesús Manuel Mallo Puga.
Expediente núm: 61.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado, dando cumprimento das condicións do
art. 104 e 42 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 116,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 176,00 euros.

1.5. A D. FRANCISCO JAVIER CORBELLE SUÁREZ, licenza para construción dun
galpón de usos agrícolas, de 25 m2 en Fontenlo, parroquia de Teo.
Expediente núm: 62
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 5.50 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Superficie máxima 25 m2.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.

1.6. A Dª. DOLORES CALVO ORTIGUEIRA e Dª. MERCEDES PAZOS MONTES, licenza
para segregación da finca nº 472 do plano de concentración da parroquia de Luou,
situada no lugar de Insua, segundo proxecto asinado polo técnico Enrique Perol Rama.
Expediente núm: 63.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 240,00 €.
Total: 240 euros.
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A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.7.- Escrito presentado por D. BALDUINO GONZÁLEZ CASTELO, en representación de
PROMOCIONES GONZÁLEZ Y CASTELO S.L., de data 24.08.2007, con rexistro de

entrada no Concello núm. 5754, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 23.02.2009 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. BALDUINO
GONZÁLEZ CASTELO, en representación de PROMOCIONES GONZÁLEZ Y CASTELO
S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-78-2/09), para tres vivendas

unifamiliares en Balcaide, parroquia de Calo, de un total de seis vivendas que figuraban
na licenza outorgada, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
367/05, de data 28.11.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.

1.8.- Escrito presentado por D. LUIS MATOVELLE GÓMEZ, de data 28.04.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3566, no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 23.02.2009 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. LUIS MATOVELLE
GÓMEZ, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-264-3/09), para unha

vivenda unifamiliar en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo obras executadas en
base á licenza municipal núm. 76/02, de data 20.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
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1.9.- Dada conta do escrito asinado por D. ADOLFO CASTRO DÍAZ, de data 10.02.2009,
con rexistro de entrada no Concello núm. 962, no que solicita prórroga da licenza que
lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 1.09.2008, expediente
251/08, para obras de retellado da vivenda de 200 m2 en Chao do Río, parroquia de
Reis; visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en data 23.02.2009 e
demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ADOLFO CASTRO DÍAZ (expte. P-3/09), en base ao artigo 197.2 da
Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior ao
inicialmente acordado (seis meses).
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA PROVISIONAL.
2.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. ENRIQUE PAZOS GARCÍA, CIF/NIF:
33.275.972-D (expte. 16/08), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a
RESTAURANTE DE UN GARFO (epígrafe 671.5), a emprazar en Cacheiras (P.K. 6 AC-

841, Santiago-A Estrada).
Visto o proxecto presentado asinado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova, visado
no colexio oficial de arquitectos con data 8.08.2008, e as súas modificacións con visado
do 20.11.2008, o informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de
Sanidade de data 10.02.2009, o informe do arquitecto técnico municipal de data
22.01.2009; e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ENRIQUE PAZOS GARCÍA a licenza provisional para o
establecemento dun local destinado a RESTAURANTE DE UN GARFO condicionada a
súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos:
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado polos órganos inspectores ou mediante
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certificación expedida por empresas ou entidades homologadas, que se cumpre a
normativa sobre contaminación acústica.
-.A expulsión ao exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os
viandantes.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que
se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de
residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en
conta a recollida selectiva de lixo.
-.Os aceites usados de orixe alimentaria serán entregados no punto limpo ou a outro
xestor autorizado.
Outros requisitos:
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.

-Non se iniciará o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
38,57 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
2.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. LUIS CASTRO TORRES, con
CIF/NIF: 33.206.076-X (expte. 13/06), para licenza de apertura dun local destinado a
bricolaxe e pintura en Cacheiras, edificio 50-B, e dada conta do informe favorable
emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 21.02.2009 e da acta
de comprobación de data 19.02.2009 redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto
técnico municipal en función de inspección urbanística e asinada polo representante da
empresa D. Luis Castro Torres para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
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1º) Conceder a D. LUIS CASTRO TORRES, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a BRICOLAXE E PINTURA.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
652.2) por importe de: 59,10 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.3.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ
VÁZQUEZ, con CIF/NIF: 33.225.840-V (expte. 18/06), para licenza de apertura dun

local destinado a decoración e venda de pinturas, en Montouto, edificio O Dolmen, P-9,
L-17, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Sanidade do 19.11.2008 e da acta de comprobación de data 19.02.2009
redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto técnico municipal en función de
inspección urbanística e asinada polo representante da empresa D. José Ramón Martínez
Vázquez para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ VÁZQUEZ, a licenza definitiva para
apertura dun local destinado a DECORACIÓN E VENDA DE PINTURAS.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
652.2) por importe de: 59,09 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.4.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. MARÍA JOSÉ PAZ REY, con
CIF/NIF: 76.865.390-B (expte. 1/07), para licenza de apertura dun local destinado a
supermercado, en Raris, parroquia de Raris, e dada conta do informe favorable emitido
pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 5.12.2007 e da acta de
comprobación de data 19.02.2009 redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto
técnico municipal en función de inspección urbanística e asinada pola representante da
empresa Dª. María José Paz Rey para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MARÍA JOSÉ PAZ REY, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a SUPERMERCADO.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
647.1) por importe de: 55,99 euros.
12

3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.5.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. Mª CONCEPCIÓN MANEIRO ROIG,
en representación de MAYER JOYEROS S.L., con CIF/NIF: 76.970.276-V (expte. 6/07),

para licenza de apertura dun local destinado a taller de artesanía, en Espasande,
parroquia de Luou, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade do 28.04.2008 e da acta de comprobación de data
19.02.2009 redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto técnico municipal en
función de inspección urbanística e asinada pola representante da empresa Dª. Mª
Concepción Maneiro Roig para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª CONCEPCIÓN MANEIRO ROIG, a licenza definitiva para apertura
dun local destinado a TALLER DE ARTESANÍA.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
491.1) por importe de: 87,09 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

3º) CONTRATACIÓN
3.1. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE
REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN
“PARQUE MONTOUTO” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
27/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data
23/02/2009, para adxudicar as obras de REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE
ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO”, financiado con cargo
ao FEIL, segundo se desprende da Resolución de 12/02/2009 da Secretaría de Estado
de Cooperación Territorial.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D.
Martínez.
- Acta de replanteo de 26/02/2009
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Carlos Antelo

- Prego de cláusulas administrativas particulares de 26/02/2009
- Certificado de existencia de crédito de 26/02/2009
- Informe de Secretaría de 26/02/2009
- Informe de Intervención de 26/02/2009
Visto o “PROXECTO PARA LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN
EL PARQUE MONTOUTO”redactado polo Enxeñeiro de Camiño, D. Carlos Antelo
Martínez, de ARC ingeniería S.L., cuxo orzamento ascende a CENTO SETENTA E
CINCO MIL DOUSCENTOS SETENTA E SETE EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS DE EURO (175.277,13 €), IVE engadido.
Considerando o disposto nos artigos 93, 155 d), 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de
Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición
adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Aprobar o “PROYECTO PARA LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE
ACERAS EN EL PARQUE MONTOUTO”, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D.
Carlos Antelo Martínez.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
de 30/01/2009, que rexerán a contratación.
Cuarto.Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
de CENTO SETENTA E CINCO MIL DOUSCENTOS SETENTA E SETE EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (175.277,13 €), IVE engadido, con cargo á
partida orzamentaria 511.61105 do estado de gastos do vixente orzamento do
Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L.
- HERMANOS VIGO OTERO, S.L.
- DICONSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
- URBI LUCSA S.A.
En Teo, a 27 de febreiro de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o “PROYECTO PARA LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN
DE ACERAS EN EL PARQUE MONTOUTO”, redactado polo Enxeñeiro de
Camiños, D. Carlos Antelo Martínez.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE
MONTOUTO”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
de 30/01/2009, que rexerán a contratación.
Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
Cuarto.de CENTO SETENTA E CINCO MIL DOUSCENTOS SETENTA E SETE
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (175.277,13 €), IVE engadido, con
cargo á partida orzamentaria 511.61105 do estado de gastos do vixente orzamento do
Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L.
- HERMANOS VIGO OTERO, S.L.
- DICONSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
- URBI LUCSA S.A.

ANEXO
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DA OBRA DE “REPARACIÓN E
REPOSICIÓN DAS ACEIRAS DA URBANIZACIÓN PARQUE MONTOUTO”
INCLUIDA NO FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL
1).-Elementos do contrato.
1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o epígrafe 1
do cadro de características do contrato, que figura como Anexo I do presente Prego, con
suxeición ao proxecto técnico redactado ao efecto, integrado polos documentos
enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector
público (en adiante LCSP), incluído o correspondente estudio de Seguridade e Saúde.
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O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte
integrante do prego, e teñen carácter contractual.
1.2) Delimitación do contrato.
As obras obxecto do contrato están incluídas no Fondo Estatal de Inversión Local (en
adiante FEIL), e polo tanto a contratación rexerase, ademais de polo disposto na LCSP,
polo Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, que crea o FEIL e pola Resolución
da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 9 de decembro de 2008.
De conformidade co establecido no artigo 14.1 da LCSP, o contrato ao que se refire o
presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, tal como se especifica no
epígrafe 0 do cadro de características.
2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do
cadro de características.
Os contratistas, ó formular as súas propostas económicas, incluíran nelas o importe do
imposto sobre o valor engadido, que figurará como partida independente, de
conformidade co establecido no art. 75.2 LCSP e modelo de oferta económica do
presente Prego.

3) Financiamento.
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento vixente con cargo á
partida presupostaría sinalada no epígrafe 3 do cadro de características.
O proxecto financiase con cargo ao FEIL, creado por Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro, ó amparo da Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial
de 12 de febreiro de 2009, que autoriza o financiamento destas obras.
4)Revisión de prezos.
Atendendo á natureza e duración do contrato, non procederá en ningún caso a revisión
de prezos e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión.
5) Prazo de execución.
5.1.- O prazo máximo de execución da obra será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro
de características, contado a partir do día seguinte ó da sinatura da acta de
comprobación do replánteo. O prazo contarase sempre en días naturais.
5.2.- O prazo contractual só se poderá prorrogar cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislación vixente.
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En todo caso as obras deberán estar executadas e certificadas antes do día 1 de xaneiro
de 2010, de acordo co establecido no artigo 7.1 do Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro.
5.3.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen no programa de traballo.
6) 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 estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e
acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica.
7) Clasificación do contratista.
De conformidade co establecido na disposición adicional sexta do Real Decreto Lei
9/2008, de 28 de novembro, e tendo en conta que o presuposto da obra non supera os
350.000.- euros, non se esixe clasificación.
8) Unións temporais de empresas.
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan
temporalmente o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.
Para este suposto cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para
os efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características
acreditadas para cada un dos seus integrantes.
No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en
escritura pública, así como presentar o CIF da unión temporal, todo iso dentro do prazo
de dez días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa
duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.
Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados
solidariamente diante da administración.
9) Procedemento de adxudicación e solicitude de ofertas.
9.1 O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado sen publicidade, de
conformidade co establecido nos artigos 155 d), 161.2 e 162 da LCSP, tendo en conta
que o valor estimado do contrato non supera os 200.000.- euros, non obstante a
licitación publicarase no perfil do contratante do Concello.
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En cumprimento do disposto no artigo 9.1 do citado Real Decreto Lei 9/2008,
aplicarase o trámite de urxencia regulado nos artigos 96 e 128 da LCSP.
9.2 De conformidade co establecido nos artigos 153 e 162 da LCSP, solicitarase oferta,
alomenos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sempre
que sexa posible, debéndose deixar constancia no expediente das invitacións cursadas,
das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento.
10) Proposicións: lugar e prazo de presentación.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do
Concello de Teo, A Ramallosa, s/n, de nove a catorce horas, dentro do prazo de oito
días naturais contados dende o día seguinte ao da recepción da invitación, en dou sobres
pechados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e
requisitos esixidos na cláusula 11.
Así mesmo as ofertas poderán presentarse por correo, debendo o licitador xustificar a
data de envío e anunciar ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax ou
telegrama no mesmo día.
Sen estes requisitos non se admitirán as ofertas que se reciban fora do prazo de
presentación.
11) Proposicións: documentación.
As ofertas presentaranse en dous sobres pechados e denominados da seguinte forma:
Sobre A: Subtitulado “Documentación administrativa”.
A documentación administrativa presentarase nun sobre pechado que conterá a seguinte
documentación:
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario
A-1) Empresario individual:
-Copia auténtica do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.
A-2) Persoas xurídicas:
-Escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no Rexistro Mercantil,
cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil, se non o fora,
escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto fundacional,
no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o caso no
correspondente Rexistro Oficial.
- Copia auténtica da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF).
A-3) Empresas comunitarias:
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A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión
Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa
lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.
A-4) Empresas non comunitarias:
- Os empresarios estranxeiros non comunitarios deberán 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.
- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes
á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión
Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia
da empresa admite pola súa vez a participación de empresas españolas na contratación
coa administración en forma substancialmente análoga.
A-5) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaración de sometemento á xurisdicción de tribunais e xulgados españois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do
contrato, con renuncia se é o caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que lle puidese
corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP).
B) Poderes.
Cando a licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en nome da
que concorre perante a administración contratante.
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.
C) Bastanteo de poderes.
Os poderes a que se refire o apartado B) da presente cláusula, deberaos bastantear
previamente a secretaria da Corporación ou funcionario habilitado.
D) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades.
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do
LCSP, axustado ao seguinte modelo:
D./Dª...........................................................................,
con
DNI
nº
....................................., e domicilio en .........................................................., rúa
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.......................................................,
nº
................,
código
.........................................., provincia de.................................,

postal

nº

en nome propio, ou en representación da empresa á que representa no procedemento
de
adxudicación
do
contrato
de
execución
da
obra
....................................................................,
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están
incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 49 e
130.1.c) da LCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
(Lugar, data e sinatura do propoñente)
E) Acreditación da solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional.
E.1.- Os licitadores deberán acreditar a solvencia económica e financeira por calquera
dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP.
E.2- A solvencia técnica e profesional acreditarase, de acordo co establecido no artigo
65 da LCSP, polos seguintes medios:
a) Relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de
certificados de boa execución para as mais importantes
b) Declaración sobre a plantilla media anual da empresa e a importancia do seu persoal
directivo durante os tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa
correspondente.
c) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispón para a
execución da sobras, acompañada da documentación acreditativa correspondente.
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios de acreditación da solvencia
técnica terá carácter excluínte.
F) Obrigas tributarias e coa seguridade social.
Certificación ou documento acreditativo de que o contratista está ao corrente no
cumprimento das obrigas tributarias ( co Estado e CCAA) e da Seguridade Social. Non
obstante, os licitadores poderán presentar unha declaración responsábel na que fagan
constar que a empresa está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e da
Seguridade Social, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa deste requisito deba
presentarse antes da adxudicación definitiva polo empresario a cuxo favor se vaia a
efectuar esta, de conformidade co establecido no artigo 130 LCSP.
G) Unións temporais de empresas.
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Cando se trate de unións temporais de empresas indicaranse os nomes e circunstancias
das empresas que as constitúen, participación de cada unha delas e compromiso de
constituírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co
artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente Prego.
H) Declaración de empresas vinculadas.
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha
declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social,
debendo constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as
empresas vinculadas que concorran á licitación.
I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da
Deputación da Coruña:
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da
LCSP, neste 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 .
Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro
de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña,
acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia
ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren
inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (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) quedarán dispensadas de presentar os
documentos referidos nos apartados: A), B),e C), sempre que os citados documentos
estean vixentes.
J) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

Sobre B: Subtitulado “Oferta”.
A oferta presentarase nun sobre pechado que conterá:
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A) A oferta económica, asinada polo empresario, na que se expresará o prezo de
execución do contrato debendo figurar como partida independente o IVE. A oferta
económica formularase conforme ao modelo que figura como anexo II deste Prego.
B) Número de empregados previstos para a execución da obra.
Deberase especificar os traballadores estables da empresa e os traballadores
desempregados que se van a contratar para a execución da obra, facendo constar que o
persoal de nova contratación atópase en situación legal de desemprego, de acordo co
previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social, e que este persoal será
contratado a xornada completa e por un período de tempo igual ou superior a duración
de execución do contrato.
C) Proposta de reducción de prazos de execución (expresado en días naturais):
A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso constructivo, na
que de forma debidamente xustificada, faga unha de reducción nos prazos de execución,
no seu caso.
D) Programa de control interno de calidade
A oferta conterá a proposta de programa de control interno da calidade que a empresa
vai desenvolver durante a execución das obras, con independencia do que realice a
administración, de acordo co previsto na cláusula 28 deste Prego.
Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o
orzamento de execución material da obra que o contratista contratará cunha empresa
homologada e non vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:
D./ Dª.............................................................. en nome e representación da empresa
................................................. comprométese a destinar o .......% sobre o orzamento de
execución
material
da
obra
cuxa
denominación
é
a
seguinte
................................................, de acordo co previsto na cláusula 11 do Prego.
(Lugar, data e sinatura)
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
E) Xustificación de traballadores minusválidos:
A empresa, no caso de que conte cun número de traballadores minusválidos non inferior
ao 2%, deberá xustificalo documentalmente.
F) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran.
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12) Garantías esixibles.
12.1 Garantía provisional.- En consonancia co disposto no art. 91 da LCSP os
licitadores quedan dispensados da constitución da garantía provisional.
12.2 Garantía definitiva.- O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato
deberá constituír unha garantía definitiva do 5% do importe de adxudicación do
contrato, IVE excluído.
13) Criterios de adxudicación.
13.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:
1) Man de obra empregada na realización do contrato, ata un máximo de 20 puntos:
-Nº de traballadores estables empregados ata 8 puntos.
-Nº de traballadores de nova contratación empregados ata 12 puntos.
Este apartado valorarase da seguinte forma:
Por cada traballador estable empregado na realización das obras 2 puntos.
Por cada traballador de nova contratación empregado na realización das obras 3 puntos
Os traballadores de nova contratación deberán ser persoas que se encontren en situación
de desemprego, de conformidade co establecido no artigo 9.2 do R.D.L 9/2008, de 28
de novembro, e serán contratados a tempo completo por un período igual ou superior a
duración do contrato.
2) Reducción de prazos, ata un máximo de 10 puntos.
Cada día de reducción do prazo de execución que figura no proxecto de obra valorarase
a razón de 0,25 puntos.
3) Programa de control interno de calidade, ata un máximo de 10 puntos.
No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas empaten na
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu
cadro de persoal maior número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) de
acordo co establecido na disposición adicional 6ª da LCSP.
13.2 Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e
admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise
recoñecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a
fagan inviable, será desestimada,mediante resolución motivada.
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A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no
presente Prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta
a licitación, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de
adxudicación que figuran no presente prego.
13.3 A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que
a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera
fase de tramitación do expediente, faculta á Corporación para esixir indemnización
polos danos e perdas causados á administración contratante e demais consecuencias
previstas en LCSP.
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía
provisional, a Corporación poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de
constrinximento, así como para a indemnización por danos e perdas.
14) Apertura das proposicións
De conformidade co establecido nos artigos 295.1 da LCSP, e tratándose dun
procedemento negociado sen publicidade, non se constitúe mesa de contratación.
A valoración das ofertas efectuarase pola Alcaldía, quen realizará unha proposta de
adxudicación provisional que elevará ó órgano de contratación.
A Alcaldía, unha vez cualificada a documentación presentada, declarara admitidos os
licitadores que acrediten o cumprimento dos requisitos esixidos no Prego, deixando
constancia das causas de rexeitamento das ofertas non admitidas, no seu caso, na acta da
apertura.
Non obstante, de apreciar erros ou deficiencias na documentación administrativa
presentada, poderá outorgar un prazo no superior a tres días hábiles para a súa
subsanación.
Posteriormente procederá a apertura dos sobres B e valoración das ofertas presentadas
de conformidade cos criterios de valoración establecidos, procedendo a redactar a
proposta de adxudicación provisional.
15) Adxudicación provisional e definitiva.
A) ADXUDICACION PROVISIONAL
A adxudicación provisional acordarase polo órgano de contratación en resolución
motivada que se notificará aos licitadores e publicarase no perfil de contratante do
órgano de contratación, segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de características.
En todo caso a adxudicación provisional dos contratos deberá efectuarse no prazo
máximo de 20 días naturais contados dende aquel no que se soliciten as ofertas.
24

No acordo ou resolución de adxudicación o órgano de contratación designará o técnicodirector da obra.
B) ADXUDICACION DEFINITIVA
A elevación a definitiva da adxudicación provisional no poderá efectuarse antes de que
transcorra o prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que se
publique a adxudicación provisional no perfil de contratante do órgano de contratación,
de conformidade co establecido no artigo 96.2.b) da LCSP.
Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá:
a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a
que se refire o art. 84 da LCSP.
A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes
de entidades, que se atopen en situación de demora fronte á administración contratante
como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de
anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en
consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administración.
A adxudicación definitiva deberá producirse, mediante resolución motivada, dentro dos
cinco días hábiles seguintes a aquel no que remate o prazo establecido no artigo 96.2.b)
da LCSP.
16) Formalización do contrato.
O contrato formalizarase en documento administrativo na data que sinala a
Administración dentro do prazo dos dez días hábiles contado desde o seguinte ao da
notificación da adxudicación definitiva.
17) Acta de comprobación de replanteo e comezo dos traballos.
17.1 De conformidade co establecido no artigo 96.2 d) da LCSP, tratándose dun
procedemento tramitado por urxencia, o prazo para iniciar os traballos non poderá ser
superior a 15 días hábiles contados dende a notificación da adxudicación definitiva.
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Durante este prazo procederase á formalización do contrato, efectuarase a
comprobación do trazado de planta, na data que sinale a administración, quedando
obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a este acto e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de trazado
de planta a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos previstos no artigo 220 da LCSP.
17.2 Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos cinco días hábiles seguintes ao da
sinatura do acta de comprobación de trazado de planta.
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde
deberá efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das
obras (art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o
facultativo ao contratista.
Cando o resultado da comprobación do trazado de planta demostre a posesión e
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a
autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente no acta
redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte
ao da sinatura da acta.
17.3 Dentro dos 5 días naturais seguintes ao da sinatura do acta de comprobación de
trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o
Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saúde, e relación de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra a realizar, a efectos do disposto na cláusula 34 do
presente prego.
O Plan de seguridade e saúde deberá ser informado e aprobado polo órgano de
contratación no prazo máximo de 15 días dende a sinatura do contrato.
18) Carteis e sinais.
18.1 Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa
costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato establecido por
Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 13 de xaneiro de
2009, e que foi publicado no B.O.E. nº 12, de 14 de xaneiro. O dito cartel deberá
manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o
contratista durante este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicións.
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Transcorridos seis meses contado desde a recepción da obra e en todo caso antes da
devolución da garantía deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar os sinais indicativas de obras, perigo,
precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da Circulación e
normativa de Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas
desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable
dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.
18.2 O adxudicatario deberá achegar con cada certificación de obra fotografías, por
triplicado, do cartel da obra e do cartel da obra e o seu contorno, en ambos casos deberá
levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa realización.
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á administración o
reportaxe fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización
das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola
administración libremente e sen limitación temporal.
19) Ocupación de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da dirección.
20) Execución do contrato e desenvolvemento dos traballos.
20.1 O contratista deberá executar as obras con suxeición a este Prego e a lexislación de
contratos do sector público e ó Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro , polo que
se crea o FEIL, empregando materiais e medios de primeira calidade e nas condicións
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de
conformidade coa instruccións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde
que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da
LCSP.
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas
condicións esixidas pola boa práctica da construcción.
20.2 O contratista só pode empregar na obra os materiais previo exame e aceptación
polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao
seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisión.
20.3 Ata que teña lugar aprobación da devolución da garantía definitiva o contratista
responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa
eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da
administración examinen ou recoñecido, durante a súa construcción, as partes e
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unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles
nas medicións e certificacións parciais.
20.4 Advertidos vicios ou defectos na construcción, ou tendo fundadas razóns para crer
que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o
curso da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva,
a demolición e reconstrucción das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.
20.5 Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios
ocultos da construcción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista,
responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos
contado desde a recepción.
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219
da LCSP.
21) Dirección e inspección das obras.
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director, quen dictará
as instruccións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no
Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da
Corporación.
22) Lexislación laboral e Seguridade Social.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de
Seguridade Social.
23) Prevención de riscos laborais.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevención de riscos laborais.
24) Responsabilidade. Danos.
Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal,
a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade
non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.
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Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na
lei.
Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados
á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das
obras.
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de
constrinximento administrativo.
25) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.
26) Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións,
sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens,
ata a aprobación da devolución da garantía definitiva.
27) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O adxudicatario está obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do
cadro de características do contrato.
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que
pesen sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a
licencia de obras ou imposto sobre construccións, obras e instalacións, se proceder, e o
aboamento do imposto correspondente.
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a administración,
a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan
no proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores,
climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos
competentes da administración, así como a tramitación perante os ditos organismos e
pagamento das taxas correspondentes.
28) Control de calidade.
A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do
cadro de características ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán
por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución
material da obra.
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A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas
particulares.
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co
establecido na cláusula 12, cumprimento que esixirá a través da dirección facultativa,
tanto no que se refire ao programa de control, ensaios , como a cantidades destinadas a
esta finalidade.
29) Dereitos do adxudicatario.
29.1 Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cláusulas do
presente prego, e no seu caso, de conformidade co programa de traballo. O dito
aboamento deberá efectuarse dentro do prazo máximo de 30 días naturais contado desde
a expedición da certificación e rexistro da correspondente factura de conformidade co
establecido no artigo 9.5 do Real D-L 9/2008, de 28 de novembro.
29.2 Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo de 30 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario
terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas
operacións comerciais e art. 200.4 da LCSP.
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os defectos que contivese a
certificación, computándose, polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da
expedición da certificación emendada.
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase no
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.
30) Aboamento da obra executada.
30.1. Medicións.- O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o
período de tempo anterior.
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa
suficiente antelación, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e
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toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o
contratista.
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular.
30.2. Relacións valoradas.- O técnico director tomando como base as medicións das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.
30.3. Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación
valorada e tramitaraas o técnico director nos dous días seguintes do período que
correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou
reparos.
30.4. Pagos.- Os pagos faranse contra certificacións mensuais acompañadas das
relacións valoradas, e despois de ser debidamente aprobadas. Con cada certificación de
obra o contratista deberá presentar factura polo mesmo importe que a certificación.
30.5. Pagos a conta por acopios.- O contratista terá dereito a percibir aboamento a
conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais acopiados necesarios para a obra previa
autorización do órgano de Contratación
que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se
cumpren os seguintes requisitos:
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa
da propiedade ou posesión dos materiais.
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou
desaparezan.
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa
relación valorada.
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto na cláusula 30.6 deste prego.
As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación
valorada mensual ou noutra independente.
Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.
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Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarase pola dirección da obra, non podendo pasar do 50 por 100 do prezo da devandita
unidade de obra.
30.6. Pagos a conta por instalacións e equipos.- O contratista terá dereito a percibir
aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios para a obra, de
acordo coas regras seguintes:
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilización.
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20 por 100
das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se
faga necesaria a utilización daqueles.
c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto na cláusula 30.6 deste prego.
Para realizar pagos a conta por materiais acopiados e por instalacións e equipos será
necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe do respectivo pago
a conta, de acordo co establecido no art. 215 .2 da LCSP.
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que
vaian tendo lugar as deduccións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.
31) Prórrogas.
Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso, o órgano de contratación daralle
unha prórroga por un prazo igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise
outro menor.
32) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a
realización del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da
administración.
Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola
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resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20
euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.
No caso de que o adxudicatario ofertase reducción de prazo de execución e a demora
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior
serán as seguintes:

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)

Penalidades

Ata un 5%

0,50 por cada 1.000 euros

Ata un 10%

0,55 por cada 1.000 euros

Ata un 15%

0,60 por cada 1.000 euros

Ata un 20%

0,65 por cada 1.000 euros

Ata un 25%

0,70 por cada 1.000 euros

Ata un 30%

0,75 por cada 1.000 euros

Ata un 35%

0,80 por cada 1.000 euros

Ata un 40%

0,85 por cada 1.000 euros

Ata un 45%

0,90 por cada 1.000 euros

Ata un 50%

0,95 por cada 1.000 euros

Ata un 55% ou máis

1 por cada 1.000 euros

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento
do prazo total.
Cada vez, que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.
33) Modificacións de obras.
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33.1 En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir
ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación
técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante,
se é o caso, como consecuencia dela.
A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, logo da redacción
do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.
Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 217.4 do LCSP, para os supostos a que se
refire o dito precepto.
Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen
previa aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen
un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217
da LCSP).
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite
previsto neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser
recolleitas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do
10 por 100 a que se refire a disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando
con posterioridade ás mesmas houber necesidade de introducir no proxecto
modificacións das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variacións na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada.
33.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que,
de acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducción ou
supresión das unidades de obra ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre
que esta sexa unha das comprendidas no contrato. No caso de supresión ou reducción de
obras, o contratista non terá dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo
do que se establece no art. 217 da LCSP.
33.3 Cando as modificacións supoñan a introducción de unidades de obra non
comprendidas no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os
prezos de aplicación destas serán fixados pola administración á vista da proposta do
director facultativo das obras e das observacións do contratista a esta proposta en
trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos
fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos
prezos que fixase ou executalas directamente.
A contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento negociado
sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do
contrato.
33.4 Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no
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prezo de adxudicación (IVE excluído ).Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo
máximo de 15 días naturais contado desde a notificación de aprobación da
modificación. A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á
resolución do contrato.
34) Cesión de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes do contrato de obras sen
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e
condicións establecidos no artigos 209 da LCSP.
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais
contado desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non
constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.
b) Subcontratación
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras
sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos
requisitos e condicións establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as
prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder
do 60% do importe de adxudicación.
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación do sector
da construcción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construcción.
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e de acordo coas condicións establecidas no art.
211 da LCSP.
En todo caso, de conformidade co establecido no artigo 9.5 do R. D. Lei 9/2008, de 28
de novembro, os contratistas deberán abonar aos subcontratistas o prezo acordado polas
prestacións no prazo máximo de 30 días naturais, computado dende a data de
aprobación da factura polo contratista.
35) Recepción das obras e certificación final.
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para
a súa terminación, cunha antelación mínima de 30 días hábiles.
De acordo co establecido mo apartado 4. a). 1 do artigo sexto na Resolución, de 9 de
decembro de 2008, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, o contratista
entregará, xunto coa certificación final de obra e acta de recepción, a declaración dos
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contratos de traballo realizados para a execución das obras, que conteña a identidade
dos traballadores contratados así como o tipo de contrato realizado e duración do
mesmo. Xunto con esta declaración deberán aportarse os TC2 relativos os traballadores
contratados.
A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á terminación das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas,
sobre as que resolverá o órgano de Contratación.
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.
Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu
director sinalará os defectos observados e detallará as instruccións precisas fixando un
prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o
efectúa, poderá concedérselle outro novo prazo ou declarar resolto o contrato.
36) Prazo de garantía.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das
obras, seguindo, se é o caso, as instruccións que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan.
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para
a súa reparación executaranse pola administración contratante, a custa do contratista.
37) Liquidación e devolución da garantía definitiva.
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda
responsabilidade, agás o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, se é o
caso, das obrigas pendentes aplicándose ao pagamento destas últimas o disposto no art.
200.4. da LCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de
garantía o director facultativo procederá a dictar as oportunas instruccións ao contratista
para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
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continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliación do prazo de garantía.
38) Causas de resolución.
Serán causas de resolución do contrato as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos
efectos previstos no artigo 208 e 222 da mesma.
39) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes
quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do
artigo 149.1.18 da Constitución e demais disposicións de desenvolvemento, en especial
o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo o contrato rexerase polo disposto no Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro, e na Resolución de 9 de decembro de 2008, da Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial que regulan o Fondo Estatal de Investimentos Locais.
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos
deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á
vía administrativa e contra estes haberá lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicción, previa
interposición, se é o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da
interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os interesados deberán interpoñer o recurso
especial en materia de contratación.

O Alcalde

ANEXO I. CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO.
0.REGULARIZACI
ÓN

contrato non suxeito a regulación harmonizada
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HARMONIZADA
1.PROXECTO

REPARACIÓN E REPOSICIÓN DAS ACEIRAS DA
URBANIZACIÓN PARQUE MONTOUTO
A. Clasificación
Nacional de
productos por
Actividades
(CNPA-1996)

---------------------------

2.ORZAMENTO

A) Obras anuais

175.277,13 € ,IVE engadido (151.100,97 €,
máis 24.176,16 € de IVE)

3.APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

511,61105

4.PRAZO
EXECUCIÓN

4 MESES.

5.CLASIFICACIÓN

Non se esixe

6.LUGAR
PRESENTACIÓN
OFERTAS

REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE TEO ( A Ramallosa s/n)

1.bis
CODIFICACIÓN

7.PRAZO
OITO DÍAS NATURAIS A CONTAR DENDE O SEGUINTES AO
PRESENTACIÓN
DA RECEPCIÓN DA INVITACIÓN
DE PROPOSICIÓNS
8.1 Dirección paxina web: www.concellodeteo.com
8.PERFIL
CONTRATANTE

8.2 Publicación de adxudicación provisional: perfil do contratante
8.3 Publicación adxudicación definitiva: BOP e perfil do contratante

9. GARANTÍA
DEFINITIVA

5 % del importe de la adxudicación, IVE excluído.

10. TAXAS DO
CONTRATO

______________

11.REVISIÓN DE

Non procede
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PREZOS
12.CONTROL DE
CALIDADE

Segundo prego de cláusulas, ata un máx. do 1% do orzamento de
execución material.

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

A. DIARIOS
OFICIAIS

SI

TARIFA
URXENTE

SI

Outros Datos:
Información Teléfono: 981 8815700
Lugar onde se poden obter copias do Proxecto e Prego: Concello de Teo, A
Ramallosa S/N
ANEXO II : MODELO DE PROPOSICIÓN
D/Dª _________________________________ con domicilio en _________________
rúa ________nº __ teléfono _______________ con D.N.I. ( ou pasaporte ou documento
que o substitúa nº ________________
representación

de

actuando en nome propio ( ou en

________________________________

D.N.I

ou

C.I.F.

nº

__________________________- e con domicilio en ____________________________
nº_____ teléfono ___________________ ) toma parte no procedemento negociado para
a

adxudicación

da

execución

das

obras

comprendidas

no

proxecto

de

______________________________________________________________________
______________ e a cuxos efectos fai constar:
1º. Que ofrece o seguinte prezo:
A ) Prezo sen IVE_______________________________ euros.
B ) Imposto sobre o valor engadido (IVE) ___________________________euros.
TOTAL ( A+ B ) _________________________ euros.
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2º. Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas
administrativas particulares do presente contrato.
3º. Que acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas
administrativas particulares.
_________________________, ____ de _________ de ________2009
O LICITADOR (Asinado e rubricado)
3.2. PRÓRROGA DO CONTRATO DE XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL DE
CALO.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
27/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o escrito presentado con data de 20 de febreiro de 2009 (rex. entrada nº 1.204)
por D.ª Ana Isabel Naya García, Administradora Única da Sociedade Unipersonal ANA
NAYA GARCÍA, S.L., adxudicataria do contrato de xestión, en réxime de concesión
administrativa, do centro de atención á primeira infancia de Calo, solicitando:
1º) Que lle sexa concedida unha prórroga a partir do próximo 03/03/2009, data na que
remata o actual contrato vixente.
2º) Que sexa revisado o canón de explotación concedido polo Concello de Teo para a
prestación do servicio, ao verse afectados moi significativamente os gastos da empresa
ao ter que incrementar nun 5% os salarios para as categoría de Educadora Infantil e
Técnico Superior en Educación Infantil, e ter que aplicar un complemento específico
desde setembro de 2008 (BOE nº 99 do 24/04/2008), sendo ademais que aplicando o
Convenio Colectivo de ámbito estatal de Centros de Asistencia e Educación Infantil que
rexe a actividade, a empresa vese na obriga de incrementar os salarios dos
traballadores por enriba do IPC anual.
3º) Que sexa aplicado o incremento do IPC interanual establecido na data na que se
formalice a prórroga.
Considerando que, de conformidade co contrato asinado con data de 29/02/2008:
1.- A concesión ten unha duración de un ano, a partir do día tres de marzo de dous mil
oito, podendo prorrogarse por períodos anuais, se así o acordasen as partes, non
podendo exceder a duración total do contrato, incluídas as prórrogas, de 10 anos.
2.- O importe do contrato está determinado pola oferta presentada e de conformidade
co Prego de cláusulas económico-administrativas, quedando establecida, ademais de
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polo importe das tarifas a satisfacer polos usuarios do servicio de acordo coa
Ordenanza Fiscal aplicable, polos seguintes parámetros:a) Subvención ao servicio
proposta polo adxudicatario, que no momento de presentación da oferta, marzo de
2004, ascendía a 77.130 €, para unha ocupación de cincuenta usuarios, e que co
incremento do IPC correspondente, queda establecida en 88.468.- euros.
b) Restablecemento do equilibrio financeiro da concesión, con motivo das
modificacións introducidas pola Administración no servicio, que consisten no aumento
dunha unidade da escola infantil, pasando de tres a catro unidades, modificación do
horario que pasa de 12 a 13 horas diarias (de 7,30 h a 20,30 h) de luns a venres, e
compensación pola subrogación do persoal, que de acordo co proxecto de explotación
ascende a un total de 31.532.- euros anuais.
Considerando que de acordo coa cláusula segunda do contrato o importes dos dous
parámetros anteriormente citados (a) e b)) serán revisados anualmente en función da
evolución o IPC.
Considerando que en canto á petición de que sexa revisado o canon de explotación,
resulta preciso que se fagan os estudios correspondentes polo departamento de
Intervención.
Considerando o disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, e demais
normativa aplicable e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste
acordo, segundo o establecido no citado texto legal e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Acceder á prórroga solicitada de un ano, por D.ª Ana Isabel Naya García en
representación de ANA NAYA GARCÍA S.L., na concesión da xestión da Escola Infantil
Municipal de Calo, quedando prorrogado o contrato ata o 2 de marzo de 2010.
Segundo.- Acceder ao solicitado en canto á aplicación do IPC interanual nos
parámetros anteriormente indicados, incrementándose os mesmos, dende o 3 de marzo
de 2009, nun 0,7 %.
Terceiro.- Dar traslado do escrito da empresa adxudicataria ao Departamento de
Intervención municipal para que, en relación á petición de que sexa revisado o canon
de explotación, proceda ao seu estudio e emita o informe correspondente.
Teo a 27 de febreiro de 2009
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros, e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07) acorda:
Primeiro.- Acceder á prórroga solicitada de un ano, por D.ª Ana Isabel Naya García en
representación de ANA NAYA GARCÍA S.L., na concesión da xestión da Escola
Infantil Municipal de Calo, quedando prorrogado o contrato ata o 2 de marzo de 2010.
Segundo.- Acceder ao solicitado en canto á aplicación do IPC interanual nos
parámetros anteriormente indicados, incrementándose os mesmos, dende o 3 de marzo
de 2009, nun 0,7 %.
Terceiro.- Dar traslado do escrito da empresa adxudicataria ao Departamento de
Intervención municipal para que, en relación á petición de que sexa revisado o canon de
explotación, proceda ao seu estudio e emita o informe correspondente.

3.3. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
27/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento negociado
sen publicidade, das obras de “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE CACHEIRASNOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”, por importe de 200.931,44 €, IVE engadido,
aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria de 02/02/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, se solicitou oferta ás seguintes
empresas:
1.- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
2.- MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L
3.- TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P, S.L.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de
27/02/09, presentouse oferta polas tres empresas citadas.
Considerando que a documentación presentada polas empresas citadas axústase ao
establecido no prego de cláusulas administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
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Considerando que, tal e como se desprende do informe técnico de data 27/02/2009,
incorporado ao expediente, unha vez aplicados os criterios de valoración previsto no
prego de cláusulas obtívose o seguinte resultado:

MAN DE OBRA
EMPREGADA NA
REALIZACIÓN DO
CONTRATO
( 20 puntos)

Número de
traballadores
estables
empregados

TRANSPORTES
Y MAQUINARIA

MARTINEZ
MONTES E
HIJOS S.L.

CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO
S.L.

4 trabajadores

1 trabajador

7 trabajadores

8 puntos

2 puntos

8 puntos

0

0

7 días

22 días

3,5 puntos

10 puntos

850, 60 € ≈
0,54%

1,02 %

(8 puntos)
Número de
traballadores de
nova contratación
empregados na
obra (12 puntos)

3 trabajadores
9 puntos

REDUCCION DO
PRAZO DE
EXECUCION DA
OBRA

0

(10 puntos)
PROGRAMA
INTERNO DE
CONTROL DE
CALIDADE

1%
10 puntos

5,40 puntos

10 puntos

(10 puntos)
NUMERO DE
TRABALLADORES
MINUSVALIDOS NA
EMPRESA

0

0

0

TOTAL PUNTOS

27,00

10,90

28,00

Considerando o disposto nos artigo 135, 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de Contratos do Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo,
segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
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Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE
CACHEIRAS-NOENLLES-RIO
SANTA
LUCÍA”
á
empresa
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L., con CIF B-15293145 con estrita
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe
de 200.931,44 €, IVE engadido (173.216,76 € máis 27.714,68 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do
adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de 20 días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de 7, sendo 7 as
integradas na empresa e 0 as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 8.660,84 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co
prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no
prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da
adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este
prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o
artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Nomear como director da obra e coordinadora de seguridade e saúde ao
Enxeñeiro Industrial, redactor do proxecto, D. Manuel Novo Bujàn.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a
definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 27 de febreiro de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA” á empresa
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L., con CIF B-15293145 con estrita
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por
importe de 200.931,44 €, IVE engadido (173.216,76 € máis 27.714,68 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do
adxudicatario:
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- O prazo de execución do contrato será de 20 días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de 7, sendo 7
as integradas na empresa e 0 as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 8.660,84 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de
conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que
constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día
seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do
Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Nomear como director da obra e coordinadora de seguridade e saúde ao
Enxeñeiro Industrial, redactor do proxecto, D. Manuel Novo Bujàn.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran dez
días hábiles contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.

3.4. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE OS VERXELES Y OZA (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
27/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento negociado
sen publicidade, das obras de “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS VERXELES
Y OZA”, por importe de 157.017,22 €, IVE engadido, aprobado pola Xunta de Goberno
Local na sesión ordinaria de 02/02/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, se solicitou oferta ás seguintes
empresas:
1.- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
2.- MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L .
3.- TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P, S.L.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de
27/02/09, presentouse oferta polas tres empresas citadas.
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Considerando que a documentación presentada polas empresas citadas axústase ao
establecido no prego de cláusulas administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que, tal e como se desprende do informe técnico de data 27/02/2009,
incorporado ao expediente, unha vez aplicados os criterios de valoración previsto no
prego de cláusulas obtívose o seguinte resultado:

MAN DE OBRA
EMPREGADA NA
REALIZACIÓN DO
CONTRATO
( 20 puntos)

Número de
traballadores
estables
empregados

TRANSPORTES
Y MAQUINARIA

MARTINEZ
MONTES E
HIJOS S.L.

CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO
S.L.

4 trabajadores

4 trabajador

6 trabajadores

8 puntos

8 puntos

8 puntos

3 trabajadores

3 trabajadores

9 puntos

9 puntos

(8 puntos)
Número de
traballadores de
nova contratación
empregados na
obra (12 puntos)

0

REDUCCION DO
PRAZO DE
EXECUCION DA
OBRA

14 días

24 días

7 puntos

10 puntos

1260, 28 € ≈
0,63 %

1417,52 €≈ 0,71 %

0

(10 puntos)
PROGRAMA
INTERNO DE
CONTROL DE
CALIDADE

1%
10 puntos

6,30 puntos

7,10 puntos

(10 puntos)
NUMERO DE
TRABALLADORES
MINUSVALIDOS NA
EMPRESA

0

0

0

TOTAL PUNTOS

27,00

30,30

25,10

Considerando o disposto nos artigo 135, 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de Contratos do Sector Público (en adiante LCSP).
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Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo,
segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE OS VERXELES Y OZA” á empresa MARTÍNEZ MONTES E HIJOS S.L.,
con CIF B-15025372 con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e a súa oferta, por importe de 157.017,22 €, IVE engadido (135.359,67 €
máis 21.657,55 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do
adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de catro semanas.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de 7, sendo 4 as
integradas na empresa e 3 as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 6.767,98 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co
prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no
prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da
adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este
prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o
artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Nomear como director da obra e coordinadora de seguridade e saúde ao
Enxeñeiro Industrial, redactor do proxecto, D. Manuel Novo Bujàn.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a
definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 27 de febreiro de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE OS VERXELES Y OZA” á empresa MARTÍNEZ MONTES E HIJOS
S.L., con CIF B-15025372 con estrita suxeición ao prego de cláusulas
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administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 157.017,22 €, IVE
engadido (135.359,67 € máis 21.657,55 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do
adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de catro semanas.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de 7, sendo 4
as integradas na empresa e 3 as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 6.767,98 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de
conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que
constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día
seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do
Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Nomear como director da obra e coordinadora de seguridade e saúde ao
Enxeñeiro Industrial, redactor do proxecto, D. Manuel Novo Bujàn.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran dez
días hábiles contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.

4º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto, non se presentou ningunha.

5º) ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto, non se presentou ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta minutos, de
orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu,
secretaria xeral, dou fe.
O alcalde,

A secretaria xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 2 DE MARZO DE 2009.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14:20 horas do día 2 de marzo de 2009,
reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
Dª Carmen Diéguez González
Dª. Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS
2º) LICENZAS DE APERTURA
3º) CONTRATACIÓN
3.1.APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE
REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN
“PARQUE MONTOUTO” (FEIL).
3.2. PRÓRROGA DO CONTRATO DE XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL DE
CALO.
3.3. ADXUDICACIÓN CONTRATOS DE OBRAS (FEIL).
4º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
1

5º) ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da
Xunta de Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos
incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007
(nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación
de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:

1.1. A Dª. Mª DEL CARMEN BUELA CRUCES, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en O Vilar de Riba, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Jesús Álvarez Flórez e outros.
Expediente núm: 58.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 1.10.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
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-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de
primeira ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra na que se manifestará
explícitamente o cumprimento das especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20
de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JESÚS ÁLVAREZ FLÓREZ E OUTROS.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ MANUEL SAMBADE CASTRO.
-Edificabilidade: 0,14 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 5,73 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 5,50% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 4 m. Pendente máxima de
cuberta: 25º. Altura do cumio: 2,70 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 109.602,91 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.192,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 161,09 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.473,15 euros.
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1.2. A D. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS, en representación de COMPOSTELA MOTOR,
S.A., licenza para construción dunha edificación destinada a garaxe sen uso público en

Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto José Mario
López Freire.
Expediente núm: 59.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 17.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: MIR.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA PLURIFAMILIAR.
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-Arquitecto director das obras: JOSÉ MARIO LÓPEZ FREIRE.
-Arquitecto técnico director: MANUEL VENCE ROSENDE.
-Edificabilidade: 0,00 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: 2S, 1,00 m.
-.Recuamento á aliñación: 10 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 5 m.
-Presuposto: 484.778,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 9.695,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 5.130,72 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 14.496,28 euros.

1.3. A D. ENRIQUE PAZOS GARCÍA, licenza para construción dunha edificación
destinada a restaurante de un garfo en Cacheiras (P.K. 6 AC-841, Santiago-A Estrada),
segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 60.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 8.08.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-Cumpriranse as condicións establecidas na resolución do Servizo de Estradas da
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes co número de
expediente OT205H2008/000037-1.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de
primeira ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra na que se manifestará
explícitamente o cumprimento das especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20
de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: RESTAURANTE.
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO CERVIÑO PERNAS.
-Edificabilidade: 0,186 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B, 5,75 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 18,54% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 9,51º. Altura do cumio: 0,76 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 226.072,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4.521,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 763,02 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 5.404,46 euros.
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1.4. A D. ANDRES e D. TOMAS LÓPEZ HAUSMANN, licenza para construción dun
garaxe de 30 m2 en A Devesa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
técnico Jesús Manuel Mallo Puga.
Expediente núm: 61.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado, dando cumprimento das condicións do
art. 104 e 42 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 116,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 176,00 euros.

1.5. A D. FRANCISCO JAVIER CORBELLE SUÁREZ, licenza para construción dun
galpón de usos agrícolas, de 25 m2 en Fontenlo, parroquia de Teo.
Expediente núm: 62
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 5.50 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Superficie máxima 25 m2.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.

1.6. A Dª. DOLORES CALVO ORTIGUEIRA e Dª. MERCEDES PAZOS MONTES, licenza
para segregación da finca nº 472 do plano de concentración da parroquia de Luou,
situada no lugar de Insua, segundo proxecto asinado polo técnico Enrique Perol Rama.
Expediente núm: 63.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 240,00 €.
Total: 240 euros.
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A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.7.- Escrito presentado por D. BALDUINO GONZÁLEZ CASTELO, en representación de
PROMOCIONES GONZÁLEZ Y CASTELO S.L., de data 24.08.2007, con rexistro de

entrada no Concello núm. 5754, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 23.02.2009 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. BALDUINO
GONZÁLEZ CASTELO, en representación de PROMOCIONES GONZÁLEZ Y CASTELO
S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-78-2/09), para tres vivendas

unifamiliares en Balcaide, parroquia de Calo, de un total de seis vivendas que figuraban
na licenza outorgada, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
367/05, de data 28.11.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.

1.8.- Escrito presentado por D. LUIS MATOVELLE GÓMEZ, de data 28.04.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3566, no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 23.02.2009 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. LUIS MATOVELLE
GÓMEZ, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-264-3/09), para unha

vivenda unifamiliar en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo obras executadas en
base á licenza municipal núm. 76/02, de data 20.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA.
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1.9.- Dada conta do escrito asinado por D. ADOLFO CASTRO DÍAZ, de data 10.02.2009,
con rexistro de entrada no Concello núm. 962, no que solicita prórroga da licenza que
lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 1.09.2008, expediente
251/08, para obras de retellado da vivenda de 200 m2 en Chao do Río, parroquia de
Reis; visto o informe favorable emitido polo arquitecto municipal en data 23.02.2009 e
demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ADOLFO CASTRO DÍAZ (expte. P-3/09), en base ao artigo 197.2 da
Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa vez e por un novo prazo non superior ao
inicialmente acordado (seis meses).
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA PROVISIONAL.
2.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. ENRIQUE PAZOS GARCÍA, CIF/NIF:
33.275.972-D (expte. 16/08), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a
RESTAURANTE DE UN GARFO (epígrafe 671.5), a emprazar en Cacheiras (P.K. 6 AC-

841, Santiago-A Estrada).
Visto o proxecto presentado asinado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova, visado
no colexio oficial de arquitectos con data 8.08.2008, e as súas modificacións con visado
do 20.11.2008, o informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de
Sanidade de data 10.02.2009, o informe do arquitecto técnico municipal de data
22.01.2009; e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ENRIQUE PAZOS GARCÍA a licenza provisional para o
establecemento dun local destinado a RESTAURANTE DE UN GARFO condicionada a
súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos:
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado polos órganos inspectores ou mediante
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certificación expedida por empresas ou entidades homologadas, que se cumpre a
normativa sobre contaminación acústica.
-.A expulsión ao exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os
viandantes.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que
se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de
residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en
conta a recollida selectiva de lixo.
-.Os aceites usados de orixe alimentaria serán entregados no punto limpo ou a outro
xestor autorizado.
Outros requisitos:
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.

-Non se iniciará o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
38,57 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
2.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. LUIS CASTRO TORRES, con
CIF/NIF: 33.206.076-X (expte. 13/06), para licenza de apertura dun local destinado a
bricolaxe e pintura en Cacheiras, edificio 50-B, e dada conta do informe favorable
emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 21.02.2009 e da acta
de comprobación de data 19.02.2009 redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto
técnico municipal en función de inspección urbanística e asinada polo representante da
empresa D. Luis Castro Torres para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
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1º) Conceder a D. LUIS CASTRO TORRES, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a BRICOLAXE E PINTURA.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
652.2) por importe de: 59,10 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.3.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ
VÁZQUEZ, con CIF/NIF: 33.225.840-V (expte. 18/06), para licenza de apertura dun

local destinado a decoración e venda de pinturas, en Montouto, edificio O Dolmen, P-9,
L-17, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Sanidade do 19.11.2008 e da acta de comprobación de data 19.02.2009
redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto técnico municipal en función de
inspección urbanística e asinada polo representante da empresa D. José Ramón Martínez
Vázquez para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ VÁZQUEZ, a licenza definitiva para
apertura dun local destinado a DECORACIÓN E VENDA DE PINTURAS.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
652.2) por importe de: 59,09 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.4.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. MARÍA JOSÉ PAZ REY, con
CIF/NIF: 76.865.390-B (expte. 1/07), para licenza de apertura dun local destinado a
supermercado, en Raris, parroquia de Raris, e dada conta do informe favorable emitido
pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 5.12.2007 e da acta de
comprobación de data 19.02.2009 redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto
técnico municipal en función de inspección urbanística e asinada pola representante da
empresa Dª. María José Paz Rey para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MARÍA JOSÉ PAZ REY, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a SUPERMERCADO.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
647.1) por importe de: 55,99 euros.
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3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.5.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. Mª CONCEPCIÓN MANEIRO ROIG,
en representación de MAYER JOYEROS S.L., con CIF/NIF: 76.970.276-V (expte. 6/07),

para licenza de apertura dun local destinado a taller de artesanía, en Espasande,
parroquia de Luou, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade do 28.04.2008 e da acta de comprobación de data
19.02.2009 redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto técnico municipal en
función de inspección urbanística e asinada pola representante da empresa Dª. Mª
Concepción Maneiro Roig para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª CONCEPCIÓN MANEIRO ROIG, a licenza definitiva para apertura
dun local destinado a TALLER DE ARTESANÍA.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
491.1) por importe de: 87,09 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e efectos.

3º) CONTRATACIÓN
3.1. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE
REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN
“PARQUE MONTOUTO” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
27/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data
23/02/2009, para adxudicar as obras de REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE
ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO”, financiado con cargo
ao FEIL, segundo se desprende da Resolución de 12/02/2009 da Secretaría de Estado
de Cooperación Territorial.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D.
Martínez.
- Acta de replanteo de 26/02/2009
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- Prego de cláusulas administrativas particulares de 26/02/2009
- Certificado de existencia de crédito de 26/02/2009
- Informe de Secretaría de 26/02/2009
- Informe de Intervención de 26/02/2009
Visto o “PROXECTO PARA LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN
EL PARQUE MONTOUTO”redactado polo Enxeñeiro de Camiño, D. Carlos Antelo
Martínez, de ARC ingeniería S.L., cuxo orzamento ascende a CENTO SETENTA E
CINCO MIL DOUSCENTOS SETENTA E SETE EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS DE EURO (175.277,13 €), IVE engadido.
Considerando o disposto nos artigos 93, 155 d), 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de
Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición
adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Aprobar o “PROYECTO PARA LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE
ACERAS EN EL PARQUE MONTOUTO”, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, D.
Carlos Antelo Martínez.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
de 30/01/2009, que rexerán a contratación.
Cuarto.Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
de CENTO SETENTA E CINCO MIL DOUSCENTOS SETENTA E SETE EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (175.277,13 €), IVE engadido, con cargo á
partida orzamentaria 511.61105 do estado de gastos do vixente orzamento do
Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L.
- HERMANOS VIGO OTERO, S.L.
- DICONSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
- URBI LUCSA S.A.
En Teo, a 27 de febreiro de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o “PROYECTO PARA LA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN
DE ACERAS EN EL PARQUE MONTOUTO”, redactado polo Enxeñeiro de
Camiños, D. Carlos Antelo Martínez.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE
MONTOUTO”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos,
de 30/01/2009, que rexerán a contratación.
Aprobar
o
gasto
correspondente
por
importe
Cuarto.de CENTO SETENTA E CINCO MIL DOUSCENTOS SETENTA E SETE
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (175.277,13 €), IVE engadido, con
cargo á partida orzamentaria 511.61105 do estado de gastos do vixente orzamento do
Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, solicitando
oferta as seguintes empresas:
- CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L.
- HERMANOS VIGO OTERO, S.L.
- DICONSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
- URBI LUCSA S.A.

ANEXO
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DA OBRA DE “REPARACIÓN E
REPOSICIÓN DAS ACEIRAS DA URBANIZACIÓN PARQUE MONTOUTO”
INCLUIDA NO FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL
1).-Elementos do contrato.
1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o epígrafe 1
do cadro de características do contrato, que figura como Anexo I do presente Prego, con
suxeición ao proxecto técnico redactado ao efecto, integrado polos documentos
enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector
público (en adiante LCSP), incluído o correspondente estudio de Seguridade e Saúde.
15

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte
integrante do prego, e teñen carácter contractual.
1.2) Delimitación do contrato.
As obras obxecto do contrato están incluídas no Fondo Estatal de Inversión Local (en
adiante FEIL), e polo tanto a contratación rexerase, ademais de polo disposto na LCSP,
polo Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, que crea o FEIL e pola Resolución
da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 9 de decembro de 2008.
De conformidade co establecido no artigo 14.1 da LCSP, o contrato ao que se refire o
presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, tal como se especifica no
epígrafe 0 do cadro de características.
2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do
cadro de características.
Os contratistas, ó formular as súas propostas económicas, incluíran nelas o importe do
imposto sobre o valor engadido, que figurará como partida independente, de
conformidade co establecido no art. 75.2 LCSP e modelo de oferta económica do
presente Prego.

3) Financiamento.
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento vixente con cargo á
partida presupostaría sinalada no epígrafe 3 do cadro de características.
O proxecto financiase con cargo ao FEIL, creado por Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro, ó amparo da Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial
de 12 de febreiro de 2009, que autoriza o financiamento destas obras.
4)Revisión de prezos.
Atendendo á natureza e duración do contrato, non procederá en ningún caso a revisión
de prezos e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión.
5) Prazo de execución.
5.1.- O prazo máximo de execución da obra será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro
de características, contado a partir do día seguinte ó da sinatura da acta de
comprobación do replánteo. O prazo contarase sempre en días naturais.
5.2.- O prazo contractual só se poderá prorrogar cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislación vixente.
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En todo caso as obras deberán estar executadas e certificadas antes do día 1 de xaneiro
de 2010, de acordo co establecido no artigo 7.1 do Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro.
5.3.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen no programa de traballo.
6) 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 estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e
acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica.
7) Clasificación do contratista.
De conformidade co establecido na disposición adicional sexta do Real Decreto Lei
9/2008, de 28 de novembro, e tendo en conta que o presuposto da obra non supera os
350.000.- euros, non se esixe clasificación.
8) Unións temporais de empresas.
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan
temporalmente o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.
Para este suposto cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para
os efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características
acreditadas para cada un dos seus integrantes.
No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en
escritura pública, así como presentar o CIF da unión temporal, todo iso dentro do prazo
de dez días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa
duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.
Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados
solidariamente diante da administración.
9) Procedemento de adxudicación e solicitude de ofertas.
9.1 O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado sen publicidade, de
conformidade co establecido nos artigos 155 d), 161.2 e 162 da LCSP, tendo en conta
que o valor estimado do contrato non supera os 200.000.- euros, non obstante a
licitación publicarase no perfil do contratante do Concello.
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En cumprimento do disposto no artigo 9.1 do citado Real Decreto Lei 9/2008,
aplicarase o trámite de urxencia regulado nos artigos 96 e 128 da LCSP.
9.2 De conformidade co establecido nos artigos 153 e 162 da LCSP, solicitarase oferta,
alomenos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sempre
que sexa posible, debéndose deixar constancia no expediente das invitacións cursadas,
das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento.
10) Proposicións: lugar e prazo de presentación.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do
Concello de Teo, A Ramallosa, s/n, de nove a catorce horas, dentro do prazo de oito
días naturais contados dende o día seguinte ao da recepción da invitación, en dou sobres
pechados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e
requisitos esixidos na cláusula 11.
Así mesmo as ofertas poderán presentarse por correo, debendo o licitador xustificar a
data de envío e anunciar ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax ou
telegrama no mesmo día.
Sen estes requisitos non se admitirán as ofertas que se reciban fora do prazo de
presentación.
11) Proposicións: documentación.
As ofertas presentaranse en dous sobres pechados e denominados da seguinte forma:
Sobre A: Subtitulado “Documentación administrativa”.
A documentación administrativa presentarase nun sobre pechado que conterá a seguinte
documentación:
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario
A-1) Empresario individual:
-Copia auténtica do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.
A-2) Persoas xurídicas:
-Escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no Rexistro Mercantil,
cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil, se non o fora,
escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto fundacional,
no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o caso no
correspondente Rexistro Oficial.
- Copia auténtica da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF).
A-3) Empresas comunitarias:
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A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión
Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa
lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.
A-4) Empresas non comunitarias:
- Os empresarios estranxeiros non comunitarios deberán 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.
- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes
á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión
Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia
da empresa admite pola súa vez a participación de empresas españolas na contratación
coa administración en forma substancialmente análoga.
A-5) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaración de sometemento á xurisdicción de tribunais e xulgados españois de calquera
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do
contrato, con renuncia se é o caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que lle puidese
corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP).
B) Poderes.
Cando a licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en nome da
que concorre perante a administración contratante.
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.
C) Bastanteo de poderes.
Os poderes a que se refire o apartado B) da presente cláusula, deberaos bastantear
previamente a secretaria da Corporación ou funcionario habilitado.
D) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades.
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do
LCSP, axustado ao seguinte modelo:
D./Dª...........................................................................,
con
DNI
nº
....................................., e domicilio en .........................................................., rúa
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.......................................................,
nº
................,
código
.........................................., provincia de.................................,

postal

nº

en nome propio, ou en representación da empresa á que representa no procedemento
de
adxudicación
do
contrato
de
execución
da
obra
....................................................................,
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están
incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 49 e
130.1.c) da LCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
(Lugar, data e sinatura do propoñente)
E) Acreditación da solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional.
E.1.- Os licitadores deberán acreditar a solvencia económica e financeira por calquera
dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP.
E.2- A solvencia técnica e profesional acreditarase, de acordo co establecido no artigo
65 da LCSP, polos seguintes medios:
a) Relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de
certificados de boa execución para as mais importantes
b) Declaración sobre a plantilla media anual da empresa e a importancia do seu persoal
directivo durante os tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa
correspondente.
c) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispón para a
execución da sobras, acompañada da documentación acreditativa correspondente.
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios de acreditación da solvencia
técnica terá carácter excluínte.
F) Obrigas tributarias e coa seguridade social.
Certificación ou documento acreditativo de que o contratista está ao corrente no
cumprimento das obrigas tributarias ( co Estado e CCAA) e da Seguridade Social. Non
obstante, os licitadores poderán presentar unha declaración responsábel na que fagan
constar que a empresa está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e da
Seguridade Social, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa deste requisito deba
presentarse antes da adxudicación definitiva polo empresario a cuxo favor se vaia a
efectuar esta, de conformidade co establecido no artigo 130 LCSP.
G) Unións temporais de empresas.
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Cando se trate de unións temporais de empresas indicaranse os nomes e circunstancias
das empresas que as constitúen, participación de cada unha delas e compromiso de
constituírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co
artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente Prego.
H) Declaración de empresas vinculadas.
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha
declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social,
debendo constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as
empresas vinculadas que concorran á licitación.
I) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da
Deputación da Coruña:
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da
LCSP, neste 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 .
Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro
de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña,
acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia
ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren
inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (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) quedarán dispensadas de presentar os
documentos referidos nos apartados: A), B),e C), sempre que os citados documentos
estean vixentes.
J) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

Sobre B: Subtitulado “Oferta”.
A oferta presentarase nun sobre pechado que conterá:
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A) A oferta económica, asinada polo empresario, na que se expresará o prezo de
execución do contrato debendo figurar como partida independente o IVE. A oferta
económica formularase conforme ao modelo que figura como anexo II deste Prego.
B) Número de empregados previstos para a execución da obra.
Deberase especificar os traballadores estables da empresa e os traballadores
desempregados que se van a contratar para a execución da obra, facendo constar que o
persoal de nova contratación atópase en situación legal de desemprego, de acordo co
previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social, e que este persoal será
contratado a xornada completa e por un período de tempo igual ou superior a duración
de execución do contrato.
C) Proposta de reducción de prazos de execución (expresado en días naturais):
A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso constructivo, na
que de forma debidamente xustificada, faga unha de reducción nos prazos de execución,
no seu caso.
D) Programa de control interno de calidade
A oferta conterá a proposta de programa de control interno da calidade que a empresa
vai desenvolver durante a execución das obras, con independencia do que realice a
administración, de acordo co previsto na cláusula 28 deste Prego.
Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o
orzamento de execución material da obra que o contratista contratará cunha empresa
homologada e non vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:
D./ Dª.............................................................. en nome e representación da empresa
................................................. comprométese a destinar o .......% sobre o orzamento de
execución
material
da
obra
cuxa
denominación
é
a
seguinte
................................................, de acordo co previsto na cláusula 11 do Prego.
(Lugar, data e sinatura)
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
E) Xustificación de traballadores minusválidos:
A empresa, no caso de que conte cun número de traballadores minusválidos non inferior
ao 2%, deberá xustificalo documentalmente.
F) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice
dos documentos que o integran.
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12) Garantías esixibles.
12.1 Garantía provisional.- En consonancia co disposto no art. 91 da LCSP os
licitadores quedan dispensados da constitución da garantía provisional.
12.2 Garantía definitiva.- O licitador que resulte adxudicatario provisional do contrato
deberá constituír unha garantía definitiva do 5% do importe de adxudicación do
contrato, IVE excluído.
13) Criterios de adxudicación.
13.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:
1) Man de obra empregada na realización do contrato, ata un máximo de 20 puntos:
-Nº de traballadores estables empregados ata 8 puntos.
-Nº de traballadores de nova contratación empregados ata 12 puntos.
Este apartado valorarase da seguinte forma:
Por cada traballador estable empregado na realización das obras 2 puntos.
Por cada traballador de nova contratación empregado na realización das obras 3 puntos
Os traballadores de nova contratación deberán ser persoas que se encontren en situación
de desemprego, de conformidade co establecido no artigo 9.2 do R.D.L 9/2008, de 28
de novembro, e serán contratados a tempo completo por un período igual ou superior a
duración do contrato.
2) Reducción de prazos, ata un máximo de 10 puntos.
Cada día de reducción do prazo de execución que figura no proxecto de obra valorarase
a razón de 0,25 puntos.
3) Programa de control interno de calidade, ata un máximo de 10 puntos.
No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas empaten na
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu
cadro de persoal maior número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) de
acordo co establecido na disposición adicional 6ª da LCSP.
13.2 Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e
admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise
recoñecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a
fagan inviable, será desestimada,mediante resolución motivada.
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A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no
presente Prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta
a licitación, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de
adxudicación que figuran no presente prego.
13.3 A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que
a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera
fase de tramitación do expediente, faculta á Corporación para esixir indemnización
polos danos e perdas causados á administración contratante e demais consecuencias
previstas en LCSP.
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía
provisional, a Corporación poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de
constrinximento, así como para a indemnización por danos e perdas.
14) Apertura das proposicións
De conformidade co establecido nos artigos 295.1 da LCSP, e tratándose dun
procedemento negociado sen publicidade, non se constitúe mesa de contratación.
A valoración das ofertas efectuarase pola Alcaldía, quen realizará unha proposta de
adxudicación provisional que elevará ó órgano de contratación.
A Alcaldía, unha vez cualificada a documentación presentada, declarara admitidos os
licitadores que acrediten o cumprimento dos requisitos esixidos no Prego, deixando
constancia das causas de rexeitamento das ofertas non admitidas, no seu caso, na acta da
apertura.
Non obstante, de apreciar erros ou deficiencias na documentación administrativa
presentada, poderá outorgar un prazo no superior a tres días hábiles para a súa
subsanación.
Posteriormente procederá a apertura dos sobres B e valoración das ofertas presentadas
de conformidade cos criterios de valoración establecidos, procedendo a redactar a
proposta de adxudicación provisional.
15) Adxudicación provisional e definitiva.
A) ADXUDICACION PROVISIONAL
A adxudicación provisional acordarase polo órgano de contratación en resolución
motivada que se notificará aos licitadores e publicarase no perfil de contratante do
órgano de contratación, segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de características.
En todo caso a adxudicación provisional dos contratos deberá efectuarse no prazo
máximo de 20 días naturais contados dende aquel no que se soliciten as ofertas.
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No acordo ou resolución de adxudicación o órgano de contratación designará o técnicodirector da obra.
B) ADXUDICACION DEFINITIVA
A elevación a definitiva da adxudicación provisional no poderá efectuarse antes de que
transcorra o prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que se
publique a adxudicación provisional no perfil de contratante do órgano de contratación,
de conformidade co establecido no artigo 96.2.b) da LCSP.
Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá:
a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a
que se refire o art. 84 da LCSP.
A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes
de entidades, que se atopen en situación de demora fronte á administración contratante
como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de
anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade
avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en
consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administración.
A adxudicación definitiva deberá producirse, mediante resolución motivada, dentro dos
cinco días hábiles seguintes a aquel no que remate o prazo establecido no artigo 96.2.b)
da LCSP.
16) Formalización do contrato.
O contrato formalizarase en documento administrativo na data que sinala a
Administración dentro do prazo dos dez días hábiles contado desde o seguinte ao da
notificación da adxudicación definitiva.
17) Acta de comprobación de replanteo e comezo dos traballos.
17.1 De conformidade co establecido no artigo 96.2 d) da LCSP, tratándose dun
procedemento tramitado por urxencia, o prazo para iniciar os traballos non poderá ser
superior a 15 días hábiles contados dende a notificación da adxudicación definitiva.

25

Durante este prazo procederase á formalización do contrato, efectuarase a
comprobación do trazado de planta, na data que sinale a administración, quedando
obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a este acto e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de trazado
de planta a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos previstos no artigo 220 da LCSP.
17.2 Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos cinco días hábiles seguintes ao da
sinatura do acta de comprobación de trazado de planta.
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde
deberá efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das
obras (art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o
facultativo ao contratista.
Cando o resultado da comprobación do trazado de planta demostre a posesión e
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a
autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente no acta
redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte
ao da sinatura da acta.
17.3 Dentro dos 5 días naturais seguintes ao da sinatura do acta de comprobación de
trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o
Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saúde, e relación de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra a realizar, a efectos do disposto na cláusula 34 do
presente prego.
O Plan de seguridade e saúde deberá ser informado e aprobado polo órgano de
contratación no prazo máximo de 15 días dende a sinatura do contrato.
18) Carteis e sinais.
18.1 Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa
costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato establecido por
Resolución da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de 13 de xaneiro de
2009, e que foi publicado no B.O.E. nº 12, de 14 de xaneiro. O dito cartel deberá
manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o
contratista durante este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicións.
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Transcorridos seis meses contado desde a recepción da obra e en todo caso antes da
devolución da garantía deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar os sinais indicativas de obras, perigo,
precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da Circulación e
normativa de Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas
desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable
dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.
18.2 O adxudicatario deberá achegar con cada certificación de obra fotografías, por
triplicado, do cartel da obra e do cartel da obra e o seu contorno, en ambos casos deberá
levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa realización.
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á administración o
reportaxe fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización
das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola
administración libremente e sen limitación temporal.
19) Ocupación de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da dirección.
20) Execución do contrato e desenvolvemento dos traballos.
20.1 O contratista deberá executar as obras con suxeición a este Prego e a lexislación de
contratos do sector público e ó Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro , polo que
se crea o FEIL, empregando materiais e medios de primeira calidade e nas condicións
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de
conformidade coa instruccións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde
que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da
LCSP.
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas
condicións esixidas pola boa práctica da construcción.
20.2 O contratista só pode empregar na obra os materiais previo exame e aceptación
polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao
seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisión.
20.3 Ata que teña lugar aprobación da devolución da garantía definitiva o contratista
responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa
eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da
administración examinen ou recoñecido, durante a súa construcción, as partes e
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unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles
nas medicións e certificacións parciais.
20.4 Advertidos vicios ou defectos na construcción, ou tendo fundadas razóns para crer
que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o
curso da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva,
a demolición e reconstrucción das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.
20.5 Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de garantía por vicios
ocultos da construcción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista,
responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos
contado desde a recepción.
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219
da LCSP.
21) Dirección e inspección das obras.
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director, quen dictará
as instruccións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no
Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da
Corporación.
22) Lexislación laboral e Seguridade Social.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de
Seguridade Social.
23) Prevención de riscos laborais.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevención de riscos laborais.
24) Responsabilidade. Danos.
Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal,
a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade
non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.
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Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na
lei.
Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados
á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das
obras.
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de
constrinximento administrativo.
25) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.
26) Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións,
sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens,
ata a aprobación da devolución da garantía definitiva.
27) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O adxudicatario está obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do
cadro de características do contrato.
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que
pesen sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a
licencia de obras ou imposto sobre construccións, obras e instalacións, se proceder, e o
aboamento do imposto correspondente.
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a administración,
a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan
no proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores,
climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos
competentes da administración, así como a tramitación perante os ditos organismos e
pagamento das taxas correspondentes.
28) Control de calidade.
A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do
cadro de características ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán
por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución
material da obra.
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A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas
particulares.
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co
establecido na cláusula 12, cumprimento que esixirá a través da dirección facultativa,
tanto no que se refire ao programa de control, ensaios , como a cantidades destinadas a
esta finalidade.
29) Dereitos do adxudicatario.
29.1 Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cláusulas do
presente prego, e no seu caso, de conformidade co programa de traballo. O dito
aboamento deberá efectuarse dentro do prazo máximo de 30 días naturais contado desde
a expedición da certificación e rexistro da correspondente factura de conformidade co
establecido no artigo 9.5 do Real D-L 9/2008, de 28 de novembro.
29.2 Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo de 30 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario
terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas
operacións comerciais e art. 200.4 da LCSP.
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os defectos que contivese a
certificación, computándose, polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da
expedición da certificación emendada.
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase no
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.
30) Aboamento da obra executada.
30.1. Medicións.- O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o
período de tempo anterior.
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa
suficiente antelación, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e
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toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o
contratista.
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular.
30.2. Relacións valoradas.- O técnico director tomando como base as medicións das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.
30.3. Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación
valorada e tramitaraas o técnico director nos dous días seguintes do período que
correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou
reparos.
30.4. Pagos.- Os pagos faranse contra certificacións mensuais acompañadas das
relacións valoradas, e despois de ser debidamente aprobadas. Con cada certificación de
obra o contratista deberá presentar factura polo mesmo importe que a certificación.
30.5. Pagos a conta por acopios.- O contratista terá dereito a percibir aboamento a
conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais acopiados necesarios para a obra previa
autorización do órgano de Contratación
que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se
cumpren os seguintes requisitos:
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa
da propiedade ou posesión dos materiais.
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou
desaparezan.
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa
relación valorada.
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto na cláusula 30.6 deste prego.
As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación
valorada mensual ou noutra independente.
Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.
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Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarase pola dirección da obra, non podendo pasar do 50 por 100 do prezo da devandita
unidade de obra.
30.6. Pagos a conta por instalacións e equipos.- O contratista terá dereito a percibir
aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios para a obra, de
acordo coas regras seguintes:
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilización.
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20 por 100
das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se
faga necesaria a utilización daqueles.
c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto na cláusula 30.6 deste prego.
Para realizar pagos a conta por materiais acopiados e por instalacións e equipos será
necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe do respectivo pago
a conta, de acordo co establecido no art. 215 .2 da LCSP.
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que
vaian tendo lugar as deduccións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.
31) Prórrogas.
Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso, o órgano de contratación daralle
unha prórroga por un prazo igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise
outro menor.
32) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a
realización del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da
administración.
Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola
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resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20
euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.
No caso de que o adxudicatario ofertase reducción de prazo de execución e a demora
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior
serán as seguintes:

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)

Penalidades

Ata un 5%

0,50 por cada 1.000 euros

Ata un 10%

0,55 por cada 1.000 euros

Ata un 15%

0,60 por cada 1.000 euros

Ata un 20%

0,65 por cada 1.000 euros

Ata un 25%

0,70 por cada 1.000 euros

Ata un 30%

0,75 por cada 1.000 euros

Ata un 35%

0,80 por cada 1.000 euros

Ata un 40%

0,85 por cada 1.000 euros

Ata un 45%

0,90 por cada 1.000 euros

Ata un 50%

0,95 por cada 1.000 euros

Ata un 55% ou máis

1 por cada 1.000 euros

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento
do prazo total.
Cada vez, que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.
33) Modificacións de obras.
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33.1 En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir
ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación
técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante,
se é o caso, como consecuencia dela.
A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, logo da redacción
do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.
Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 217.4 do LCSP, para os supostos a que se
refire o dito precepto.
Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen
previa aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen
un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217
da LCSP).
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite
previsto neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser
recolleitas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do
10 por 100 a que se refire a disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando
con posterioridade ás mesmas houber necesidade de introducir no proxecto
modificacións das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variacións na
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada.
33.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que,
de acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, reducción ou
supresión das unidades de obra ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre
que esta sexa unha das comprendidas no contrato. No caso de supresión ou reducción de
obras, o contratista non terá dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo
do que se establece no art. 217 da LCSP.
33.3 Cando as modificacións supoñan a introducción de unidades de obra non
comprendidas no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os
prezos de aplicación destas serán fixados pola administración á vista da proposta do
director facultativo das obras e das observacións do contratista a esta proposta en
trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos
fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos
prezos que fixase ou executalas directamente.
A contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento negociado
sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do
contrato.
33.4 Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no
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prezo de adxudicación (IVE excluído ).Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo
máximo de 15 días naturais contado desde a notificación de aprobación da
modificación. A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á
resolución do contrato.
34) Cesión de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes do contrato de obras sen
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e
condicións establecidos no artigos 209 da LCSP.
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais
contado desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non
constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.
b) Subcontratación
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras
sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos
requisitos e condicións establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as
prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder
do 60% do importe de adxudicación.
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación do sector
da construcción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construcción.
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e de acordo coas condicións establecidas no art.
211 da LCSP.
En todo caso, de conformidade co establecido no artigo 9.5 do R. D. Lei 9/2008, de 28
de novembro, os contratistas deberán abonar aos subcontratistas o prezo acordado polas
prestacións no prazo máximo de 30 días naturais, computado dende a data de
aprobación da factura polo contratista.
35) Recepción das obras e certificación final.
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para
a súa terminación, cunha antelación mínima de 30 días hábiles.
De acordo co establecido mo apartado 4. a). 1 do artigo sexto na Resolución, de 9 de
decembro de 2008, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, o contratista
entregará, xunto coa certificación final de obra e acta de recepción, a declaración dos
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contratos de traballo realizados para a execución das obras, que conteña a identidade
dos traballadores contratados así como o tipo de contrato realizado e duración do
mesmo. Xunto con esta declaración deberán aportarse os TC2 relativos os traballadores
contratados.
A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á terminación das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas,
sobre as que resolverá o órgano de Contratación.
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.
Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu
director sinalará os defectos observados e detallará as instruccións precisas fixando un
prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o
efectúa, poderá concedérselle outro novo prazo ou declarar resolto o contrato.
36) Prazo de garantía.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das
obras, seguindo, se é o caso, as instruccións que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan.
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para
a súa reparación executaranse pola administración contratante, a custa do contratista.
37) Liquidación e devolución da garantía definitiva.
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda
responsabilidade, agás o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, se é o
caso, das obrigas pendentes aplicándose ao pagamento destas últimas o disposto no art.
200.4. da LCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de
garantía o director facultativo procederá a dictar as oportunas instruccións ao contratista
para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
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continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliación do prazo de garantía.
38) Causas de resolución.
Serán causas de resolución do contrato as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos
efectos previstos no artigo 208 e 222 da mesma.
39) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes
quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do
artigo 149.1.18 da Constitución e demais disposicións de desenvolvemento, en especial
o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo o contrato rexerase polo disposto no Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de
novembro, e na Resolución de 9 de decembro de 2008, da Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial que regulan o Fondo Estatal de Investimentos Locais.
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos
deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á
vía administrativa e contra estes haberá lugar a recurso contencioso-administrativo,
conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicción, previa
interposición, se é o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da
interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os interesados deberán interpoñer o recurso
especial en materia de contratación.

O Alcalde

ANEXO I. CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO.
0.REGULARIZACI
ÓN

contrato non suxeito a regulación harmonizada
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HARMONIZADA
1.PROXECTO

REPARACIÓN E REPOSICIÓN DAS ACEIRAS DA
URBANIZACIÓN PARQUE MONTOUTO
A. Clasificación
Nacional de
productos por
Actividades
(CNPA-1996)

---------------------------

2.ORZAMENTO

A) Obras anuais

175.277,13 € ,IVE engadido (151.100,97 €,
máis 24.176,16 € de IVE)

3.APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

511,61105

4.PRAZO
EXECUCIÓN

4 MESES.

5.CLASIFICACIÓN

Non se esixe

6.LUGAR
PRESENTACIÓN
OFERTAS

REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE TEO ( A Ramallosa s/n)

1.bis
CODIFICACIÓN

7.PRAZO
OITO DÍAS NATURAIS A CONTAR DENDE O SEGUINTES AO
PRESENTACIÓN
DA RECEPCIÓN DA INVITACIÓN
DE PROPOSICIÓNS
8.1 Dirección paxina web: www.concellodeteo.com
8.PERFIL
CONTRATANTE

8.2 Publicación de adxudicación provisional: perfil do contratante
8.3 Publicación adxudicación definitiva: BOP e perfil do contratante

9. GARANTÍA
DEFINITIVA

5 % del importe de la adxudicación, IVE excluído.

10. TAXAS DO
CONTRATO

______________

11.REVISIÓN DE

Non procede
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PREZOS
12.CONTROL DE
CALIDADE

Segundo prego de cláusulas, ata un máx. do 1% do orzamento de
execución material.

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

A. DIARIOS
OFICIAIS

SI

TARIFA
URXENTE

SI

Outros Datos:
Información Teléfono: 981 8815700
Lugar onde se poden obter copias do Proxecto e Prego: Concello de Teo, A
Ramallosa S/N
ANEXO II : MODELO DE PROPOSICIÓN
D/Dª _________________________________ con domicilio en _________________
rúa ________nº __ teléfono _______________ con D.N.I. ( ou pasaporte ou documento
que o substitúa nº ________________
representación

de

actuando en nome propio ( ou en

________________________________

D.N.I

ou

C.I.F.

nº

__________________________- e con domicilio en ____________________________
nº_____ teléfono ___________________ ) toma parte no procedemento negociado para
a

adxudicación

da

execución

das

obras

comprendidas

no

proxecto

de

______________________________________________________________________
______________ e a cuxos efectos fai constar:
1º. Que ofrece o seguinte prezo:
A ) Prezo sen IVE_______________________________ euros.
B ) Imposto sobre o valor engadido (IVE) ___________________________euros.
TOTAL ( A+ B ) _________________________ euros.
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2º. Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas
administrativas particulares do presente contrato.
3º. Que acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas
administrativas particulares.
_________________________, ____ de _________ de ________2009
O LICITADOR (Asinado e rubricado)
3.2. PRÓRROGA DO CONTRATO DE XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL DE
CALO.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
27/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o escrito presentado con data de 20 de febreiro de 2009 (rex. entrada nº 1.204)
por D.ª Ana Isabel Naya García, Administradora Única da Sociedade Unipersonal ANA
NAYA GARCÍA, S.L., adxudicataria do contrato de xestión, en réxime de concesión
administrativa, do centro de atención á primeira infancia de Calo, solicitando:
1º) Que lle sexa concedida unha prórroga a partir do próximo 03/03/2009, data na que
remata o actual contrato vixente.
2º) Que sexa revisado o canón de explotación concedido polo Concello de Teo para a
prestación do servicio, ao verse afectados moi significativamente os gastos da empresa
ao ter que incrementar nun 5% os salarios para as categoría de Educadora Infantil e
Técnico Superior en Educación Infantil, e ter que aplicar un complemento específico
desde setembro de 2008 (BOE nº 99 do 24/04/2008), sendo ademais que aplicando o
Convenio Colectivo de ámbito estatal de Centros de Asistencia e Educación Infantil que
rexe a actividade, a empresa vese na obriga de incrementar os salarios dos
traballadores por enriba do IPC anual.
3º) Que sexa aplicado o incremento do IPC interanual establecido na data na que se
formalice a prórroga.
Considerando que, de conformidade co contrato asinado con data de 29/02/2008:
1.- A concesión ten unha duración de un ano, a partir do día tres de marzo de dous mil
oito, podendo prorrogarse por períodos anuais, se así o acordasen as partes, non
podendo exceder a duración total do contrato, incluídas as prórrogas, de 10 anos.
2.- O importe do contrato está determinado pola oferta presentada e de conformidade
co Prego de cláusulas económico-administrativas, quedando establecida, ademais de
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polo importe das tarifas a satisfacer polos usuarios do servicio de acordo coa
Ordenanza Fiscal aplicable, polos seguintes parámetros:a) Subvención ao servicio
proposta polo adxudicatario, que no momento de presentación da oferta, marzo de
2004, ascendía a 77.130 €, para unha ocupación de cincuenta usuarios, e que co
incremento do IPC correspondente, queda establecida en 88.468.- euros.
b) Restablecemento do equilibrio financeiro da concesión, con motivo das
modificacións introducidas pola Administración no servicio, que consisten no aumento
dunha unidade da escola infantil, pasando de tres a catro unidades, modificación do
horario que pasa de 12 a 13 horas diarias (de 7,30 h a 20,30 h) de luns a venres, e
compensación pola subrogación do persoal, que de acordo co proxecto de explotación
ascende a un total de 31.532.- euros anuais.
Considerando que de acordo coa cláusula segunda do contrato o importes dos dous
parámetros anteriormente citados (a) e b)) serán revisados anualmente en función da
evolución o IPC.
Considerando que en canto á petición de que sexa revisado o canon de explotación,
resulta preciso que se fagan os estudios correspondentes polo departamento de
Intervención.
Considerando o disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, e demais
normativa aplicable e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste
acordo, segundo o establecido no citado texto legal e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Acceder á prórroga solicitada de un ano, por D.ª Ana Isabel Naya García en
representación de ANA NAYA GARCÍA S.L., na concesión da xestión da Escola Infantil
Municipal de Calo, quedando prorrogado o contrato ata o 2 de marzo de 2010.
Segundo.- Acceder ao solicitado en canto á aplicación do IPC interanual nos
parámetros anteriormente indicados, incrementándose os mesmos, dende o 3 de marzo
de 2009, nun 0,7 %.
Terceiro.- Dar traslado do escrito da empresa adxudicataria ao Departamento de
Intervención municipal para que, en relación á petición de que sexa revisado o canon
de explotación, proceda ao seu estudio e emita o informe correspondente.
Teo a 27 de febreiro de 2009
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros, e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07) acorda:
Primeiro.- Acceder á prórroga solicitada de un ano, por D.ª Ana Isabel Naya García en
representación de ANA NAYA GARCÍA S.L., na concesión da xestión da Escola
Infantil Municipal de Calo, quedando prorrogado o contrato ata o 2 de marzo de 2010.
Segundo.- Acceder ao solicitado en canto á aplicación do IPC interanual nos
parámetros anteriormente indicados, incrementándose os mesmos, dende o 3 de marzo
de 2009, nun 0,7 %.
Terceiro.- Dar traslado do escrito da empresa adxudicataria ao Departamento de
Intervención municipal para que, en relación á petición de que sexa revisado o canon de
explotación, proceda ao seu estudio e emita o informe correspondente.

3.3. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
27/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento negociado
sen publicidade, das obras de “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE CACHEIRASNOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”, por importe de 200.931,44 €, IVE engadido,
aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria de 02/02/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, se solicitou oferta ás seguintes
empresas:
1.- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
2.- MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L
3.- TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P, S.L.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de
27/02/09, presentouse oferta polas tres empresas citadas.
Considerando que a documentación presentada polas empresas citadas axústase ao
establecido no prego de cláusulas administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
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Considerando que, tal e como se desprende do informe técnico de data 27/02/2009,
incorporado ao expediente, unha vez aplicados os criterios de valoración previsto no
prego de cláusulas obtívose o seguinte resultado:

MAN DE OBRA
EMPREGADA NA
REALIZACIÓN DO
CONTRATO
( 20 puntos)

Número de
traballadores
estables
empregados

TRANSPORTES
Y MAQUINARIA

MARTINEZ
MONTES E
HIJOS S.L.

CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO
S.L.

4 trabajadores

1 trabajador

7 trabajadores

8 puntos

2 puntos

8 puntos

0

0

7 días

22 días

3,5 puntos

10 puntos

850, 60 € ≈
0,54%

1,02 %

(8 puntos)
Número de
traballadores de
nova contratación
empregados na
obra (12 puntos)

3 trabajadores
9 puntos

REDUCCION DO
PRAZO DE
EXECUCION DA
OBRA

0

(10 puntos)
PROGRAMA
INTERNO DE
CONTROL DE
CALIDADE

1%
10 puntos

5,40 puntos

10 puntos

(10 puntos)
NUMERO DE
TRABALLADORES
MINUSVALIDOS NA
EMPRESA

0

0

0

TOTAL PUNTOS

27,00

10,90

28,00

Considerando o disposto nos artigo 135, 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de Contratos do Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo,
segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
acordo:
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Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE
CACHEIRAS-NOENLLES-RIO
SANTA
LUCÍA”
á
empresa
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L., con CIF B-15293145 con estrita
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe
de 200.931,44 €, IVE engadido (173.216,76 € máis 27.714,68 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do
adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de 20 días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de 7, sendo 7 as
integradas na empresa e 0 as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 8.660,84 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co
prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no
prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da
adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este
prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o
artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Nomear como director da obra e coordinadora de seguridade e saúde ao
Enxeñeiro Industrial, redactor do proxecto, D. Manuel Novo Bujàn.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a
definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 27 de febreiro de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA” á empresa
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L., con CIF B-15293145 con estrita
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por
importe de 200.931,44 €, IVE engadido (173.216,76 € máis 27.714,68 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do
adxudicatario:
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- O prazo de execución do contrato será de 20 días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de 7, sendo 7
as integradas na empresa e 0 as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 8.660,84 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de
conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que
constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día
seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do
Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Nomear como director da obra e coordinadora de seguridade e saúde ao
Enxeñeiro Industrial, redactor do proxecto, D. Manuel Novo Bujàn.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran dez
días hábiles contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.

3.4. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE OS VERXELES Y OZA (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
27/02/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento negociado
sen publicidade, das obras de “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS VERXELES
Y OZA”, por importe de 157.017,22 €, IVE engadido, aprobado pola Xunta de Goberno
Local na sesión ordinaria de 02/02/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, se solicitou oferta ás seguintes
empresas:
1.- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
2.- MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L .
3.- TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P, S.L.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de
27/02/09, presentouse oferta polas tres empresas citadas.
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Considerando que a documentación presentada polas empresas citadas axústase ao
establecido no prego de cláusulas administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que, tal e como se desprende do informe técnico de data 27/02/2009,
incorporado ao expediente, unha vez aplicados os criterios de valoración previsto no
prego de cláusulas obtívose o seguinte resultado:

MAN DE OBRA
EMPREGADA NA
REALIZACIÓN DO
CONTRATO
( 20 puntos)

Número de
traballadores
estables
empregados

TRANSPORTES
Y MAQUINARIA

MARTINEZ
MONTES E
HIJOS S.L.

CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO
S.L.

4 trabajadores

4 trabajador

6 trabajadores

8 puntos

8 puntos

8 puntos

3 trabajadores

3 trabajadores

9 puntos

9 puntos

(8 puntos)
Número de
traballadores de
nova contratación
empregados na
obra (12 puntos)

0

REDUCCION DO
PRAZO DE
EXECUCION DA
OBRA

14 días

24 días

7 puntos

10 puntos

1260, 28 € ≈
0,63 %

1417,52 €≈ 0,71 %

0

(10 puntos)
PROGRAMA
INTERNO DE
CONTROL DE
CALIDADE

1%
10 puntos

6,30 puntos

7,10 puntos

(10 puntos)
NUMERO DE
TRABALLADORES
MINUSVALIDOS NA
EMPRESA

0

0

0

TOTAL PUNTOS

27,00

30,30

25,10

Considerando o disposto nos artigo 135, 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de Contratos do Sector Público (en adiante LCSP).
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Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo,
segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE OS VERXELES Y OZA” á empresa MARTÍNEZ MONTES E HIJOS S.L.,
con CIF B-15025372 con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e a súa oferta, por importe de 157.017,22 €, IVE engadido (135.359,67 €
máis 21.657,55 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do
adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de catro semanas.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de 7, sendo 4 as
integradas na empresa e 3 as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 6.767,98 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co
prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no
prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da
adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este
prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o
artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Nomear como director da obra e coordinadora de seguridade e saúde ao
Enxeñeiro Industrial, redactor do proxecto, D. Manuel Novo Bujàn.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a
definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 27 de febreiro de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE OS VERXELES Y OZA” á empresa MARTÍNEZ MONTES E HIJOS
S.L., con CIF B-15025372 con estrita suxeición ao prego de cláusulas
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administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 157.017,22 €, IVE
engadido (135.359,67 € máis 21.657,55 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do
adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de catro semanas.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de 7, sendo 4
as integradas na empresa e 3 as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 6.767,98 €,
correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de
conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que
constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día
seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do
Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Nomear como director da obra e coordinadora de seguridade e saúde ao
Enxeñeiro Industrial, redactor do proxecto, D. Manuel Novo Bujàn.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do
Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran dez
días hábiles contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.

4º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto, non se presentou ningunha.

5º) ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto, non se presentou ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta minutos, de
orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu,
secretaria xeral, dou fe.
O alcalde,

A secretaria xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
-11 DE MARZO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:15 horas do día 11 de marzo de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido se relacionan, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión extraordinaria
correspondente ao día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
Non asiste, previa excusa; D. Ángel Manuel Rey Martínez
Arquitecto municipal: D. Ignacio Soto González
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATA 02.02.2009 E
16.02.2009.
2º) CONTRATACIÓN.
2.1.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE “ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS” (FEIL).
2.2.- APROBACIÓN DE PROXECTO E EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA
OBRA DE “REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE CASTIÑEIRO DE LA
URBANIZACIÓN “OS TILOS”” (FEIL).
1

2.3.- APROBACIÓN DE PROXECTO E EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA
OBRA

DE

“AFIRMADO

Y

ACONDICIONAMIENTO

DE

LA

CARRETERA

BALCAIDE-QUINTÁNS” (FEIL).
2.4.- APROBACIÓN DE PROXECTO E EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA
OBRA DE “CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL” (FEIL).
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATA 02.02.2009 E
16.02.09.
Acta da sesión ordinaria do día 02 de febreiro de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 02/02/09.
Interveño eu, Secretaria, para sinalar que foi detectado un erro na acta de 02 de febreiro, no
punto 1º da orde do día relativo á licenzas urbanísticas. Así no punto 1.1. relativo á licenza para
acondicionamento de local destinado a clínica dental en Casalonga-Osebe, parroquia de Calo a
nome de D. Arturo Pereira Piedra, detectouse un erro na liquidación aprobada.
Na citada licenza recóllese o seguinte:
“Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalación e obras (provisional): 634,28 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 694,28 euros”
Cando a liquidación correcta sería:
“Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalación e obras (provisional): 87,72 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 147,72 euros”
Non habendo máis observacións ao respecto, e sometida a votación, a Xunta de Goberno Local,
por unanimidade dos presentes, acorda aprobar a acta citada coa corrección sinalada.
Acta da sesión ordinaria do día 16 de febreiro de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 16/02/09.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.
2

2º) CONTRATACIÓN.
2.1.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE “ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
10/03/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, das
obras de “ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS”, por
importe de 204.679,34 €, IVE engadido, aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria de
16/02/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, se solicitou oferta ás seguintes empresas:
1.- MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
2.- EXCAVACIONES MIDÓN S.L.
3.- EXCAVACIONES OVIDIO S.L.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 09/03/09,
presentouse oferta polas tres empresas citadas.
Considerando que a documentación presentada polas empresas EXCAVACIONES OVIDIO S.L. e
EXCAVACIONES MIDÓN S.L., axústase ao establecido no prego de cláusulas administrativas
particulares, debéndose acordar a exclusión de MARTÍNEZ MONTES E HIJOS S.L., por non axustarse a
oferta presentada ao previsto no prego de cláusulas administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que, tal e como se desprende do informe técnico de data 09/03/2009, incorporado ao
expediente, unha vez aplicados os criterios de valoración previsto no prego de cláusulas obtívose, en
relación as dúas empresas admitidas, o seguinte resultado:
EXCAVACIONES
OVIDIO S.L.
Número de traballadores estables
empregados
MAN DE OBRA EMPREGADA NA
REALIZACIÓN DO CONTRATO
( 20 puntos)

4 trabajadores
Non se valora
8 puntos

(8 puntos)
Número de traballadores de nova
contratación empregados na obra (12
puntos)

REDUCCION DO PRAZO DE
EXECUCION DA OBRA

EXCAVACIONES
MIDÓN S.L.

2 trabajadores
Non se valora
6 puntos
40 días
0 puntos
10 puntos

(10 puntos)

3

PROGRAMA INTERNO DE
CONTROL DE CALIDADE

1,00 %

2,00 %

10 puntos

10 puntos

NUMERO DE TRABALLADORES
MINUSVALIDOS NA EMPRESA

0

0

TOTAL PUNTOS

10

34,00

(10 puntos)

Considerando o disposto nos artigo 135, 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Rexeitar a proposición presentada pola empresa MARTÍNEZ MONTES E HIJOS S.L. por
non axustarse a oferta presentada ao previsto no prego de cláusulas administrativas particulares (cl. 11
e anexo II).
Segundo.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE
AGUA POTABLE EN MALLOS” á empresa EXCAVACIONES MIDÓN S.L., con CIF B-15494383
con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de
204.679,34 (176.447,71 € máis 28.231,63 € de IVE).
Terceiro.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de dous meses e 20 días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de seis (6), sendo catro (4) as
integradas na empresa (1 palista oficial 1ª, 1 palista oficial 2ª e 2 conductores oficiais 1ª) e dúas (2) as
de nova contratación (2 oficiais 2ª).
Cuarto.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 8.822,39 €, correspondente ao 5% do
importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas administrativas
particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día
seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo.
Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o
artigo 135.4 da LCSP.
Quinto.- Nomear como director da obra ao Enxeñeiro de camiños, redactor do proxecto, D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez e como Coordinador de Seguridade e Saúde á empresa Prevención Riesgos
Laborales del Noroeste S.L.U. (PRENOR).
Sexto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da súa
publicación no citado perfil.
En Teo, a 10 de marzo de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

4

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Rexeitar a proposición presentada pola empresa MARTÍNEZ MONTES E HIJOS
S.L. por non axustarse a oferta presentada ao previsto no prego de cláusulas administrativas
particulares (cl. 11 e anexo II).
Segundo.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE AGUA POTABLE EN MALLOS” á empresa EXCAVACIONES MIDÓN S.L., con CIF
B-15494383 con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa
oferta, por importe de 204.679,34 (176.447,71 € máis 28.231,63 € de IVE).
Terceiro.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de dous meses e 20 días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de seis (6), sendo catro (4) as
integradas na empresa (1 palista oficial 1ª, 1 palista oficial 2ª e 2 conductores oficiais 1ª) e dúas
(2) as de nova contratación (2 oficiais 2ª).
Cuarto.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 8.822,39 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Quinto.- Nomear como director da obra ao Enxeñeiro de camiños, redactor do proxecto, D.
Gilberto Rodríguez Rodríguez e como Coordinador de Seguridade e Saúde á empresa
Prevención Riesgos Laborales del Noroeste S.L.U. (PRENOR).
Sexto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da súa
publicación no citado perfil.

2.2.- APROBACIÓN DE PROXECTO E EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA
OBRA DE “REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE CASTIÑEIRO DE LA
URBANIZACIÓN “OS TILOS”” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
10/03/2009, que se recolle a continuación:
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 06/03/2009, para
adxudicar as obras de “REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE CASTIÑEIRO DE LA
URBANIZACIÓN “OS TILOS””, financiado con cargo ao FEIL, segundo se desprende da Resolución
de 13/02/2009 da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado pola arquitecta D.ª My Astrid Svefors Per-Jönson.
- Acta de replanteo de 10/03/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 10/03/2009
- Informe de Secretaría de 10/03/2009
- Certificado de existencia de crédito de 26/02/2009
- Informe de Intervención de 10/03/2009
Visto o “PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA RÚA CASTIÑEIRO. LOS TILOS-TEO-A
CORUÑA”, redactado pola arquitecta D.ª My Astrid Svefors Per-Jönson, cuxo orzamento ascende a
CATROCENTOS SETENTA MIL EUROS (470.000,00 €), IVE engadido.
Considerando o disposto nos artigos 93 e 143 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector
Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007
(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o “PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA RÚA CASTIÑEIRO. LOS
TILOS-TEO-A CORUÑA”, redactado pola arquitecta D.ª My Astrid Svefors Per-Jönson.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “REFORMA INTEGRAL DE LA
CALLE CASTIÑEIRO DE LA URBANIZACIÓN “OS TILOS””.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de 10/03/2009,
que rexerán a contratación.
Cuarto.- Aprobar o gasto correspondente por importe de CATROCENTOS SETENTA EUROS
(470.000,00 €), IVE engadido ( 405.172,41 máis 64.827,59 de IVE), con cargo á partida orzamentaria
511.61105 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adxudicación, convocando procedemento aberto con
varios criterios de adxudicación, que se rexerá polo prego de cláusulas administrativas e os seus anexos,
que se aproba formando parte integrante do contrato.
En Teo, a 10 de marzo de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o “PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA RÚA CASTIÑEIRO.
LOS TILOS-TEO-A CORUÑA”, redactado pola arquitecta D.ª My Astrid Svefors Per-Jönson.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “REFORMA INTEGRAL DE LA
CALLE CASTIÑEIRO DE LA URBANIZACIÓN “OS TILOS””.
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Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
10/03/2009, que rexerán a contratación.
Cuarto.- Aprobar o gasto correspondente por importe de CATROCENTOS SETENTA EUROS
(470.000,00 €), IVE engadido ( 405.172,41 máis 64.827,59 de IVE), con cargo á partida
orzamentaria 511.61105 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adxudicación, convocando procedemento aberto
con varios criterios de adxudicación, que se rexerá polo prego de cláusulas administrativas e os seus
anexos, que se aproba formando parte integrante do contrato.

2.3.- APROBACIÓN DE PROXECTO E EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA
OBRA

DE

“AFIRMADO

Y

ACONDICIONAMIENTO

DE

LA

CARRETERA

BALCAIDE-QUINTÁNS” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
10/03/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 06/03/2009, para
adxudicar as obras de “AFIRMADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BALCAIDEQUINTÁNS”, financiado con cargo ao FEIL, segundo se desprende da Resolución de 13/02/2009 da
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polos arquitectos D. Manuel Carbajo Capeáns e D. Celso Barrios Ceide.
- Acta de replanteo de 10/03/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 10/03/2009
- Informe de Secretaría de 10/03/2009
- Certificado de existencia de crédito de 26/02/2009
- Informe de Intervención de 10/03/2009
Visto o “PROXECTO AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA BALCAIDEQUINTÁNS”, redactado polo Enxeñeiro de C.C. e P. D. Eduardo Rodrigo Matute, de Camina
Ingenieria S.L, cuxo orzamento ascende a DOUSCENTOS OITENTA E OITO MIL OITOCENTOS
DEZASETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (288.817,70 €), IVE engadido.
Considerando o disposto nos artigos 93 e 143 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector
Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007
(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o “PROXECTO AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA
BALCAIDE-QUINTÁNS”, redactado polo Enxeñeiro de C.C. e P. D. Eduardo Rodrigo Matute, de
Camina Ingenieria S.L..
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “AFIRMADO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BALCAIDE-QUINTÁNS”.
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Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de 10/03/2009,
que rexerán a contratación.
Cuarto.- Aprobar o gasto correspondente por importe de DOUSCENTOS OITENTA E OITO MIL
OITOCENTOS DEZASETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (288.817,70 €), IVE
engadido (248.980,78 € máis 39.836,92 de IVE), con cargo á partida orzamentaria 511.61105 do estado
de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adxudicación, convocando procedemento aberto con
varios criterios de adxudicación, que se rexerá polo prego de cláusulas administrativas e os seus anexos,
que se aproba formando parte integrante do contrato.
En Teo, a 10 de marzo de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes,
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o “PROXECTO AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA
ESTRADA BALCAIDE-QUINTÁNS”, redactado polo Enxeñeiro de C.C. e P. D. Eduardo
Rodrigo Matute, de Camina Ingenieria S.L..
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “AFIRMADO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BALCAIDE-QUINTÁNS”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
10/03/2009, que rexerán a contratación.
Cuarto.- Aprobar o gasto correspondente por importe de DOUSCENTOS OITENTA E OITO
MIL OITOCENTOS DEZASETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO
(288.817,70 €), IVE engadido (248.980,78 € máis 39.836,92 de IVE), con cargo á partida
orzamentaria 511.61105 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adxudicación, convocando procedemento
aberto con varios criterios de adxudicación, que se rexerá polo prego de cláusulas
administrativas e os seus anexos, que se aproba formando parte integrante do contrato.

2.4.- APROBACIÓN DE PROXECTO E EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA
OBRA DE “CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
10/03/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 06/03/2009, para
adxudicar as obras de “CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”, financiado con cargo
ao FEIL, segundo se desprende da Resolución de 13/02/2009 da Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polos arquitectos D. Manuel Carbajo Capeáns e D. Celso Barrios Ceide.
- Acta de replanteo incorporado ao proxecto.
8

- Prego de cláusulas administrativas particulares de 10/03/2009
- Informe de Secretaría de 10/03/2009
- Certificado de existencia de crédito de 26/02/2009
- Informe de Intervención de 10/03/2009
Visto o “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE TEO”,
redactado polos arquitectos D. Manuel Carbajo Capeáns e D. Celso Barrios Ceide, cuxo orzamento
ascende a CINCOCENTOS OITENTA MIL EUROS (580.000,00 €), IVE engadido.
Considerando o disposto nos artigos 93 e 143 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector
Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007
(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL
DE TEO” redactado polos arquitectos D. Manuel Carbajo Capeáns e D. Celso Barrios Ceide.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “CONSTRUCCIÓN DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de 10/03/2009,
que rexerán a contratación.
Cuarto.- Aprobar o gasto correspondente por importe de CINCOCENTOS OITENTA MIL EUROS
(580.000,00 €), IVE engadido (500.000,00 € máis 80.000,00 de IVE), con cargo á partida orzamentaria
443.62200 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adxudicación, convocando procedemento aberto con
varios criterios de adxudicación, que se rexerá polo prego de cláusulas administrativas e os seus anexos,
que se aproba formando parte integrante do contrato.
En Teo, a 10 de marzo de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CEMENTERIO
MUNICIPAL DE TEO” redactado polos arquitectos D. Manuel Carbajo Capeáns e D. Celso
Barrios Ceide.
Segundo.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “CONSTRUCCIÓN DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL”.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
10/03/2009, que rexerán a contratación.
Cuarto.- Aprobar o gasto correspondente por importe de CINCOCENTOS OITENTA MIL
EUROS (580.000,00 €), IVE engadido (500.000,00 € máis 80.000,00 de IVE), con cargo á
partida orzamentaria 443.62200 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
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Quinto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adxudicación, convocando procedemento
aberto con varios criterios de adxudicación, que se rexerá polo prego de cláusulas
administrativas e os seus anexos, que se aproba formando parte integrante do contrato.
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e vinte e cinco minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, secretaria xeral,
dou fe.
O alcalde,

A secretaria xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz

10

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 16 DE MARZO DE 2009.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras a Casa Consistorial), sendo as 14:00 horas do día 16 de marzo de 2009,
reuníronse en primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
Dª Carmen Diéguez González
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asiste, previa excusa: Dª. Carme Hermida Gulías.
Arquitecto Municipal: D. Ignacio Soto González
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATA
02.03.2009 E 11.03.2009.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS
3º) LICENZAS DE APERTURA
4º) CONTRATACIÓN: DEVOLUCIÓN DE AVAIS
5º)

XUSTIFICACIÓNS

DE

SUBVENCIÓNS

CONCEDIDAS

NA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A PADROADOS DE CEMITERIOS.
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6º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
7º) ROGOS E PREGUNTAS.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da
Xunta de Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos
incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATA
02.03.2009 E 11.03.2009.
Acta da sesión ordinaria do día 2 de marzo de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 02/03/2009
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade
dos presentes
Acta da sesión extraordinaria do día 11 de marzo de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 11/03/2009
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade
dos presentes
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía,
segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de
14/07/2007, conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a
salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
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2.1. A D. DAVID CAJARAVILLE CHACÓN, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada na finca nº 691-2 “Filgueira”, parroquia de Reis, segundo proxecto
redactado polos arquitectos Guadalupe Patiño Abuín e M. González González,
quedando anulada a licenza nº 378/05, concedida pola Xunta de Goberno Local en
sesión de data 28.11.2005 a Manuel Cajaraville Campos.
Expediente núm: 64.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 9.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de
primeira ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra na que se manifestará
explícitamente o cumprimento das especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20
de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
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-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: GUADALUPE PATIÑO ABUÍN e M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
-Arquitecto técnico director: ANTONIO M. FILGUEIRA FERREIRO.
-Edificabilidade: 0,23 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1+BC, 6,34 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 19,53% (p. Neta). Recuamento á
aliñación: 22,72 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 46,65%. Altura do cumio: 1,77 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 143.050,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 977,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 228,60 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.325,60 euros.

2.2. A Dª. ISAURA CACHELA CAJARAVILLE, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada na finca nº 691-1 “Filgueira”, parroquia de Reis, segundo proxecto
redactado polos arquitectos Guadalupe Patiño Abuín e M. González González,
quedando anulada a licenza nº 377/05, concedida pola Xunta de Goberno Local en
sesión de data 28.11.2005 a Manuel Cajaraville Campos.
Expediente núm: 65.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no
colexio oficial de arquitectos con data 10.04.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal
de obra, con antelación a súa construción.
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-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de
primeira ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra na que se manifestará
explícitamente o cumprimento das especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20
de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: GUADALUPE PATIÑO ABUÍN e M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
-Arquitecto técnico director: ANTONIO M. FILGUEIRA FERREIRO.
-Edificabilidade: 0,23 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1+BC, 6,97 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20% (p. Neta). Recuamento á aliñación:
21,58 m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta:
36,40%. Altura do cumio: 2,18 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 178.800,00 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.692,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 391,43 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.203,43 euros.
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2.3. A D. CARLOS PINTOS GÓMEZ, licenza para instalación de pérgola desmontable
sobre piscina existente en As Galanas “Agrela”, parroquia de Calo.
Expediente núm: 66.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanistica e protección
do medio rural de galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da dita Lei.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmente vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 136,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 196,33 euros.

2.4. A D. JOSÉ MARCIAL SANTISO MOSQUERA, licenza para construción dun galpón
de 25 m2 destinado a usos agrícolas, na finca nº 223 de Trasellas, parroquia de Luou.
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Expediente núm: 67
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Superficie máxima 25 m2.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Augas de Galicia e do artigo 42
da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
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2.5. A D. SANTIAGO SALTEIRO GONZÁLEZ, licenza para construción de un cerre de
66 ml. polo fronte da finca e un galpón destinado a usos agrícolas de 25 m2 en Solláns,
finca nº 2471, parroquia de Calo.
Expediente núm: 68.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Cerre:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca 1,50 m e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
Galpón:
-Retranquearase un mínimo de 5 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista
pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Altura total 3.50 m.
-Superficie máxima 25 m2.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 111,95 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 171,95 €.

2.6. A D. JOSÉ FUENTES PÉREZ, licenza para construción de un cerre de 9 ml. en
Cachóns, finca nº 110, parroquia de Oza.
Expediente núm: 69.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 5,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 65,60 €.

2.7. A Dª. VICTORIA LEBORÁN DURO, licenza para construción de un cerre de 88 ml.
con bloques, postes e arame en Lamas, finca nº 1236, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 70.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública de titularidade
municipal.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topograficas do terreo nin afectarán ao
sistema de regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 54,75 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 114,75 €.

2.8. A D. JOSÉ RAMÓN MOURE BUJÁN, licenza para construción de un cerre de 35 ml.
entre lindeiros, na finca nº 2352 de As Laxes, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 71.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Augas de Galicia.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da
Lei 9/2002, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o resto do cerre con
materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topograficas do terreo nin afectarán ao
sistema de regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 21,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 81,78 €.
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2.9. A D. JESÚS SEIJO RIVEIRO, en representación de Dª. MARÍA MARTÍNEZ
CARBALLAL, licenza para construción de un cerre, entre lindeiros, de 230 ml. sobre a

parcela nº 2460 e 2458 de Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 72.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da
Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topograficas do terreo nin afectarán ao
sistema de regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 143,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 203,11 €.
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2.10. A D. JOSÉ OLVEIRA IGLESIAS, licenza para construción de un cerre perimetral de
130 ml. en San Domingo, parcela nº 2344 e 739, parroquia de Calo.
Expediente núm: 73.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a
súa base na mesma cota que a pista.
-Os frontes do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 80,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 140,89 €.

2.11. A D. RAMÓN CARRO RODRÍGUEZ, licenza para construción de un cerre de 20
ml. na finca que sinala no plano, en A Silva, parroquia de Lampai.
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Expediente núm: 74.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a base do
cerre na mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-No acceso instalarase unha tubería de 40 centímetros de diámetro mínimo a unha
distancia mínima de 4,50 metros dende o eixe da pista.
-Os frontes do cerre poderá estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,44 €.
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2.12. A D. MARCO LÓPEZ BERBIA, licenza para construción de un cerre de 170 ml. con
bloques, postes e arame e unha rampa de acceso de 5 metros, na finca nº 112 de Agoso,
parroquia de Oza.
Expediente núm: 75.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre e a rampa de acceso situaranse á distancia e coas condicións que indique a
Excma. Deputación con respecto a estrada provincial.
-Tramitará a autorización previa da Deputación.
-A base do cerre e a rampa de acceso situarase na mesma cota que o pavimento actual
da estrada.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da
Lei 9/2002, para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topográficas do terreo nin afectarán o
sistema de regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 107,04 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 167,04 €.

2.13. A Dª. Mª DOLORES LEA SANTISO, licenza para construción de un cerre, polo
fronte da finca, de 26,50 ml. e rampa de acceso de 4 a 5 metros, en Pedrouso, finca nº
1080, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 76.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública que figura no plano
de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, situando a base do cerre na
mesma cota que a pista.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Instalarase unha tubería de 40 centímetros de diámetro mínimo na rampa de acceso
pegados a base do cerre que se pretente executar. O pavimento sobre a rampa situarase
na mesma cota que a pista existente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 17,75 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 77,75 €.

2.14. A D. RAMÓN LÓPEZ RIVEIRO, licenza para instalación de portal no acceso a
finca e cerre entre lindeiros de 2x2 metros, na vivenda nº 4 de Folgueiras, zona urbana,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 77.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O portal retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que a pista.
-Os frontes do cerre poderán estar constituido por unha banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m no punto máis alto por razóns de
pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 100,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 160,00 €.

2.15. A D. JOSÉ MANUEL OTERO DOMÍNGUEZ, licenza para retellado da vivenda de
100 m2 en Fixó, finca nº 447, parroquia de Calo.
Expediente núm: 78.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Dará trámite para a normativa sectorial vixente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa
actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
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antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE EMPRAZAMENTO.
2.16.- Visto o escrito presentado por D. MANUEL SIXTO BARREIRO, de data
29.10.2008, con rexistro de entrada número 10579, do 5.11.2008, no que solicita a
modificación do emprazamento da vivenda, segundo licenza urbanística que lle fora
concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 20.10.2008, expediente
286/08, para construcción dunha vivenda unifamiliar illada, en Ameneiro, parroquia de
Calo, acompañando novo plano de situación asinado polo arquitecto Antonio Sabucedo
Costa e visado polo colexio correspondente o 22.10.2008 e visto o informe favorable do
arquitecto municipal de data 9.03.2009, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o solicitado, debendo suxeitarse a construción ás mesmas condicións
baixo as que foi concedida a primitiva licenza.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE TITULARIDADE .
2.17.- Dada conta do escrito asinado por Dª. ISAURA CACHEDA CAJARAVILLE, de
data 3.03.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 1485, no que se solicita o
cambio de titularidade da licenza urbanística nº 377/05, concedida pola Xunta de
Goberno Local en sesión de data 28.11.2005 a D. Manuel Cajaraville Campos, para
construción dunha vivenda unifamiliar na parcela 691-1, parroquia de Reis, pasando ao
seu nome; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
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1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, pasando a nome de Dª.
ISAURA CACHEDA CAJARAVILLE (expte. CT-2/09), debendo suxeitarse ás mesmas

condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro

3º) LICENZAS DE APERTURA
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
3.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. INMACULADA CARRO
CAJARAVILLE, con CIF/NIF: 44.841.922-H (expte. 15/07), para licenza de apertura

dun local destinado a tenda de alimentación, en Bustelo, parroquia de Luou, e dada
conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de
Sanidade do 24.11.2008 e da acta de comprobación de data 19.02.2009 redactada polo
arquitecto municipal e o arquitecto técnico municipal en función de inspección
urbanística e asinada pola representante da empresa Dª. Inmaculada Carro Cajaravialle
para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. INMACULADA CARRO CAJARAVILLE, a licenza definitiva para
apertura dun local destinado a TENDA DE ALIMENTACIÓN.
2º) Aprobar a liquidación definitiva dos dereitos devengados polo expediente (epígrafe
647.1) por importe de: 55,99 euros.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

4º) CONTRATACIÓN: DEVOLUCIÓN DE AVAIS
4.1.- Dase conta da solicitude presentada por D. Jesús Castro Puente, en representación
da empresa “ Transportes y Maquinaria C.P., S.L.”, de data 22.12.2008, na que pide a
devolución do aval bancario de Sabadell Atlántico, por importe de 1573,09 euros,
como garantía das obras de “Abastecemento en Cepeda (Oza) e saneamento en Cepeda
e Lampai (Lampai)”
Visto o informe do director da obra, de data 04.03.2009 e a fiscalización favorable de
Intervención, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, acorda:
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Primeiro.- Proceder á cancelación do aval bancario depositado por “Transportes y
Maquinaria C.P., S.L “, por importe de 1573,09 euros, como garantía das obras de
“Abastecemento en Cepeda (Oza) e saneamento en Cepeda e Lampai (Lampai)”
Segundo.- Devolver o expediente ó departamento de Intervención para a xestión do
mesmo.
4.2. - Dase conta da solicitude presentada por D. Jesús Castro Puente, en representación
da empresa “ Transportes y Maquinaria C.P., S.L.”, de data 22.12.2008, na que pide a
devolución do aval bancario de Sabadell Atlántico, por importe de 1555,67 euros,
como garantía das obras de “Saneamento de escola unitaria a campo de fútbol
(Cacheiras)”.
Visto o informe do director da obra, de data 04.03.2009 e a fiscalización favorable de
Intervención, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, acorda:
Primeiro.- Proceder á cancelación do aval bancario depositado por “Transportes y
Maquinaria C.P., S.L “, por importe de 1555,67 euros, como garantía das obras de
“Saneamento de escola unitaria a campo de fútbol (Cacheiras)”.
Segundo.- Devolver o expediente ó departamento de Intervención para a xestión do
mesmo.

5º)

XUSTIFICACIÓNS

DE

SUBVENCIÓNS

CONCEDIDAS

NA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A PADROADOS DE CEMITERIOS.
Considerando que a Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria urxente de
07/10/2008, acordou conceder as subvencións a Padroados de cemiterios e outras
entidades sen fin de lucro promotoras de cemiterios veciñais do Concello.
Considerando que durante o prazo habilitado ao efecto, presentaron as correspondentes
xustificacións de subvencións as seguintes entidades:
Parroquia de Santa María de Baamonde
AA.VV. O Castro – Recesende
Agrup. Veciñal Santa María de Lampai
Padreado cemiterio de Cacheiras
Agrup. propietarios Cemiterio de Oza
Agrup. veciñal Camposanto de Luou
Visto o informe de reparo nº 2/09 da Intervención municipal e a Resolución da Alcaldía
de 13/03/2009 (162/09) solventando dito reparo.
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En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes,
acorda:
Primeiro.- Aprobar as contas xustificativas dos padroados de cemiterios e outras
entidades sen fin de lucro presentadas polas entidades que se relacionan a continuación:
Beneficiario

Subvención a aboar

AA.VV. O Castro – Recesende
Agrup. Veciñal Santa María de Lampai
Padreado cemiterio de Cacheiras
Agrup. propietarios Cemiterio de Oza
Agrup. veciñal Camposanto de Luou

2.980,00 €
1.522,00 €
2.785,00 €
2.910,00 €
3.308,00 €

Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos
procedentes, e dar traslado ó departamento de Intervención para o seu coñecemento e
efectos oportunos

6º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto, non se presentou ningunha.

7º) ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto, non se presentou ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta e cinco
minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta,
do que eu, secretaria xeral, dou fe.
O alcalde,

A secretaria xeral,

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 25 DE MARZO DE 2009 No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 19:00 horas do día 25 de marzo de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as de seguido se relacionan, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión extraordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.

ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria:
D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE “REPARACIÓN Y REPOSICIÓN
DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO”” (FEIL).
2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DE “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE
OS VERXELES Y OZA” (FIEL).
3.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DE “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE
CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA” (FEIL).

-1-

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1º.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE “REPARACIÓN Y REPOSICIÓN
DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
24/03/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento negociado sen
publicidade, das obras de “REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA
URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO””, por importe de 175.277,13 €, IVE engadido,
aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria de 02/03/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, se solicitou oferta ás seguintes empresas:
1.- CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L.
2.- URBI LUCSA, S.L
3.- HERMANOS VIGO OTERO, S.L.
4.- DICONSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 20/03/09,
presentouse oferta polas catro empresas citadas.
Considerando que a documentación presentada pola empresa URBI LUCSA S.L., non se axusta ao
establecido no prego de cláusulas administrativas particulares, ao non presentarse a documentación
relativa á empresa Excavaciones Vilariño Deza, S.L. (cls. 8 e 11G)) e ser insuficiente a acreditación
da solvencia técnica de Urbi Lucsa S.L. (cl. 11E)).
Considerando que a documentación presentada polas outras tres empresas se axusta ao establecido
no prego de cláusulas administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que, tal e como se desprende do informe técnico de data 24/03/2009, incorporado ao
expediente, unha vez aplicados os criterios de valoración previsto no prego de cláusulas obtívose o
seguinte resultado:
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Número de traballadores estables
empregados
MAN DE OBRA EMPREGADA
NA
REALIZACIÓN
DO
CONTRATO

(8 puntos)
Número de traballadores de nova
contratación empregados na obra (12
puntos)

( 20 puntos)

REDUCCION DO PRAZO DE
EXECUCION DA OBRA
(10 puntos)

PROGRAMA
INTERNO
CONTROL DE CALIDADE

DE

(10 puntos)

NUMERO DE TRABALLADORES
MINUSVALIDOS NA EMPRESA

TOTAL PUNTOS

CONSTRUCCIONES
OÑIAL S.L.

DICONSA, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN S.A

.HERMANOS VIGO
OTERO S.L.

4 trabajadores

4 trabajadores

4 trabajadores

8 puntos

8 puntos

8 puntos

2 trabajadores

4 trabajadores

4 trabajadores

6 puntos

12 puntos

12 puntos

15 días

40 días

40 días

3,75 puntos

10 puntos

10 puntos

2,75%

2,00 %

1,00 %

10 puntos

7,27 puntos

3,63 puntos

0

1

0

27,75

37,27

33,63

Considerando o disposto nos artigos 135, 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:

Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS
EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO”” á empresa DICONSA, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN S.A., con CIF A-15246184 con estrita suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 175.277,13 €, IVE engadido (151.100,97
€ máis 24.176,16 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de 80 días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de oito (8), sendo catro (4) as
integradas na empresa e catro (4) as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 7.555,05 €, correspondente ao 5%
do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas administrativas
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particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles contados a partir do
día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de
Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se
refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da súa
publicación no citado perfil.
En Teo, a 24 de marzo de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE
ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO”” á empresa DICONSA,
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A., con CIF A-15246184 con estrita suxeición ao prego de
cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 175.277,13 €, IVE engadido
(151.100,97 € máis 24.176,16 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de 80 días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de oito (8), sendo catro (4)
as integradas na empresa e catro (4) as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 7.555,05 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no citado perfil.
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2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DE “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE
OS VERXELES Y OZA” (FIEL).

Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
24/03/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da Xunta
de Goberno Local de data 02 de marzo de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE OS VERXELES Y OZA” á empresa MARTÍNEZ
MONTES E HIJOS S.L., con CIF B-15025372 con estrita suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 157.017,22 €, IVE engadido
(135.359,67 € máis 21.657,55 € de IVE), fixando como prazo de execución máximo do contrato
catro semanas e como número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicataria sete (7),
das cales catro (4) serán das integradas na empresa e tres (3) de nova contratación e nomeando
a D. Manuel Novo Buján como director de obra e coordinador de seguridade e saúde.
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 09/03/2009, tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó
da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á
empresa adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE OS VERXELES Y OZA”, á empresa MARTÍNEZ MONTES E HIJOS S.L.,
con CIF B-15025372, con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e
a súa oferta, por importe de 157.017,22 €, IVE engadido (135.359,67 € máis 21.657,55 € de
IVE), nas condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de adxudicación
provisional, de data 02 de marzo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
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Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 24 de marzo de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE OS VERXELES Y OZA”, á empresa MARTÍNEZ MONTES E HIJOS S.L.,
con CIF B-15025372, con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a
súa oferta, por importe de 157.017,22 €, IVE engadido (135.359,67 € máis 21.657,55 € de IVE),
nas condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional, de
data 02 de marzo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

3.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DE “ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE
CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
24/03/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da Xunta de
Goberno Local de data 02 de marzo de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“ADECUACIÓN DEL VIAL ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA” á
empresa CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L., con CIF B-15293145 con estrita
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de
200.931,44 €, IVE engadido (173.216,76 € máis 27.714,68 € de IVE), fixando como prazo de
execución máximo do contrato 20 días naturais e como número total de persoas a ocupar pola
empresa adxudicataria sete (7), das cales sete (7) serán das integradas na empresa e 0 de nova
contratación e nomeando a D. Manuel Novo Buján como director de obra e coordinador de
seguridade e saúde.
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Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 09/03/2009, tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da
publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á empresa
adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ADECUACIÓN DEL VIAL
ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”, á empresa CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO S.L., con CIF B-15293145 con estrita suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 200.931,44 €, IVE engadido (173.216,76
€ máis 27.714,68 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de
adxudicación provisional de data 02 de marzo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu coñecemento
e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da Provincia
de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 24 de marzo de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ADECUACIÓN DEL
VIAL ENTRE CACHEIRAS-NOENLLES-RIO SANTA LUCÍA”, á empresa
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L., con CIF B-15293145 con estrita suxeición
ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 200.931,44 €,
IVE engadido (173.216,76 € máis 27.714,68 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da
Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 02 de marzo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
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Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

4.- PRORROGA CONTRATO ASISTENCIA XURÍDICA.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
24/03/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o contrato de asistencia xurídica subscrito, con data de 28 de marzo de 2008, entre o Concello
de Teo e a UTE integrada por D. Pedro Trepat Silva e D. Xoaquín E. Monteagudo Romero.
Considerando que segundo o previsto no contrato citado, a súa duración será dun ano a contar
dende o día un de abril de dous mil oito, podendo ser prorrogado por outro ano se así o acordan as
partes antes da súa finalización.
Considerando que persisten as necesidades que no seu día motivaron a celebración do contrato de
asistencia xurídica, ao non dispor o Concello dos medios necesarios para asumir estes cometidos.
Considerando o disposto no contrato, no Prego de cláusulas administrativas particulares e no artigo
198 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei
de Contratos das Administracións pública, e sendo competencia da Xunta de Goberno Local,
proponse a este órgano a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Prorrogar o contrato de asistencia xurídica subscrito con data de 28 de marzo de 2008,
entre o Concello de Teo e a UTE integrada por D. Pedro Trepat Silva e D. Xoaquín E. Monteagudo
Romero, dende o 1 de abril de 2009 ata o 31 de marzo de 2010.
Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.
En Teo, a 24 de marzo de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros, acorda:
Primeiro.- Prorrogar o contrato de asistencia xurídica subscrito con data de 28 de marzo de
2008, entre o Concello de Teo e a UTE integrada por D. Pedro Trepat Silva e D. Xoaquín E.
Monteagudo Romero, dende o 1 de abril de 2009 ata o 31 de marzo de 2010.
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Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as dezanove horas e vinte minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe.
O Alcalde

A Secretaria Xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 1 DE ABRIL DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 09:40 horas do día 1 de abril de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión extraordinaria
correspondente ao día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asiste, previa excusa:
D. Rafael Sisto Edreira
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DE “ABASTECIMIENTO
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS” (FEIL).

Y

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar o asunto incluído na orde do
día que figura na convocatoria, que é o seguinte:

1.-

ADXUDICACIÓN

DEFINITIVA

DA

OBRA

DE

“ABASTECIMIENTO

Y

SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
30/03/2009, que se recolle a continuación:
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da Xunta de
Goberno Local de data 11 de marzo de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS” á empresa
EXCAVACIONES MIDÓN S.L., con CIF B-1544383 con estrita suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 204.679,34 €, IVE engadido (176.447,71
€ máis 28.231,63 € de IVE), fixando como prazo de execución máximo do contrato en 2 meses e 20
días naturais e como número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicataria seis (6), das
cales catro (4) serán das integradas na empresa e dous (2) de nova contratación e nomeando a D.
Gilberto Rodríguez Rodríguez como director de obra e á empresa Prevención Riesgos Laborales del
Noroeste S.L.U. (PRENOR) como coordinadora de seguridade e saúde.
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 13/03/2009, tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da
publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á empresa
adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS” á empresa EXCAVACIONES MIDÓN
S.L., con CIF B-1544383 con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e
a súa oferta, por importe de 204.679,34 €, IVE engadido (176.447,71 € máis 28.231,63 € de IVE),
nas condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data
11 de marzo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu coñecemento
e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da Provincia
de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 30 de marzo de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes e por
delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALLOS” á empresa EXCAVACIONES
MIDÓN S.L., con CIF B-1544383 con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e a súa oferta, por importe de 204.679,34 €, IVE engadido (176.447,71 € máis
28.231,63 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de
adxudicación provisional de data 11 de marzo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as nove horas e cincuenta minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria xeral,
dou fe.
O alcalde

A Secretaria xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 6 DE ABRIL DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:15 horas do día 6 de abril de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asiste, previa excusa:
D. Andrés Fernández Martínez
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1.- LICENZAS URBANÍSTICAS
2.- LICENZAS DE APERTURA
3.- CONTRATACIÓN. APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DA XESTIÓN
DA ESCOLA INFANTIL DE A RAMALLOSA
4. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
5. ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
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1.- LICENZAS URBANÍSTICAS
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

1.1. A D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ COBAS, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada en A Póboa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto Carlos
López Taboada,.
Expediente núm: 79.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 27.10.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal de obra,
con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: CARLOS LÓPEZ TABOADA.
-Arquitecto técnico director: MANUEL RUMBO NOYA.
-Edificabilidade: 0,24 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1+BC, 6,11 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 13,38% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 16,26
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 27%. Altura do
cumio: 1,80 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 260.166,41 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 5.203,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 337,50 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 5.660,83 euros.

1.2. A D. FERNANDO FÉLIX BUELA CALVO, licenza para modificación do proxecto que obtuvo
licenza con expte. nº 314/08, de data 1.12.2008, para construción dunha vivenda unifamiliar en
Reis “Veiga do Outeiro”, finca 617, modificando a distribución interior, a situación na parcela e
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a supresión da pranta soto, segundo proxecto reformado de proxecto básico e de execución e as
súas modificacións redactado polo arquitecto Pablo Castro Pais.
Expediente núm: 80.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 12.01.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: PABLO CASTRO PAIS.
-Arquitecto técnico director: MARÍA FERNÁNDEZ BLANCAFORT.
-Edificabilidade: 0,16 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 6,61 m.
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-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 12% (p. Neta). Recuamento á aliñación: >8 m. do
eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 26%. Altura do cumio:
3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 125.624,85,00 €

1.3. A Dª. MARÍA CHICO RIVAS, licenza para construción de un cerre polo fronte da finca en A
Grela, parroquia de Lampai.
Expediente núm: 81.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na aliñación oficial, situando súa base na mesma cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-Darase cumprimento das condicións que indique a Consellería de Cultura.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 29,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 89,00 €.

1.4. A D. MANUEL OTERO SOUTO, licenza para obras de consolidación de muro igualando a
altura nas distintas zonas e encintado, en Tribaldes, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 82.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento das condicións do informe de Patrimonio.
-Non se modificarán as condicións estéticas e constructivas do cerre existente, realizando obras
de conservación e mantemento da obra existente e rematando a parte superior nas mesmas
características de materiais, ornato e estética do existente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 15,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 75,56 €.

1.5. A Dª. MARCELINA MARGARITA OTERO FONSECA, licenza para construción de un cerre
de 126 ml. con bloques, postes e arame en Mouromorto, finca nº 1219, parroquia de Calo.
Expediente núm: 83.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública, situando a súa base na mesma cota que a
pista actual.
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Augas de Galicia.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o resto
do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topográficas do terreo nin afectarán ao sistema de
regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 78,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 138,40 €.

1.6. A Dª. MANUELA CASTRO PEDROUZO, licenza para construción de un cerre de 80 ml. polo
fronte da parcela nº 559 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, en
Nespereira.
Expediente núm: 84.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 €.

1.7. A D. JOSÉ VILARIÑO FERNÁNDEZ, licenza para construción de un cerre e legalización de
outro existente, segundo datos da documentación presentada, nas fincas nº 518 e 519 de Raris, en
Vilela.
Expediente núm: 85.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 4 metros do eixe da pista pública, situando a súa base na mesma cota que a
pista actual.
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Augas de Galicia.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o resto
do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topográficas do terreo nin afectarán o sistema de
regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 158,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 218,67 €.
1.8. A Dª. DORA SUÁREZ MIRÁS, licenza para retellado do cuberto de 14 m2 en Texexe,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 86.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteránse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
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das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 8,71 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 68,71 euros.

1.9. A D. JAIME COUTO CAROU, licenza para retellado da vivenda e do cuberto existente de 100
m2 en Campos, parroquia de Teo.
Expediente núm: 87.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual das edificacións e as obras non afectarán á estructura das
mesma.
-Darase cumprimento dos artigo 9 e 44.3 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido a trámite, deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
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do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
1.10. A D. XOSÉ RAMÓN OULEJO PRADO, licenza para retellado da vivenda de 105 m2 en
Parque Montouto, Rosalia de Castro, 1, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 88.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteránse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 65,33 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 125,33 euros.

1.11. A MALGA S.L., licenza para instalación de dous postes para dar suministro de enerxía
eléctrica a unha vivenda, no lugar de Sebe, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 89.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 4,5 metros ao eixe da pista pública, respetando a aliñación
oficial en solo urbano e os retranqueos a vías públicas en solo rústico.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 20,32 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 80,32 euros.

1.12. A D. RAMIRO PARAJÓ IGLESIAS, licenza para prolongación de beirarrúa existente no
lateral da súa finca de 20x1,42 metros e construción de canaleta de 25 cm pola fronte para
desaugamento, en A Igrexa, 9, parroquia de Luou.
Expediente núm: 90.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Dará cumprimento das condicións que indique Patrimonio.
-Respetará as canalizacións e posibles servizos urbanísticos existentes na zona.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 20,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 80,00 euros.

1.13. A Dª. ANA Mª DOLORES VÁZQUEZ IGLESIAS e D. MARIANO SINDE PEREIRO, licenza
para segregación (catro parcelas resultantes) da finca nº 419 do plano de concentración da
parroquia de Luou, situada no lugar de Bustelo, segundo proxecto asinado polo técnico Arturo
Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 91.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado, debendo ceder ao Concello no momento da
solicitude de construción dunha edificación ou cerre, o terreo correspondente á ampliación de
viario público segundo os artigos 24.2 e 171 da Lei 9/2002.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 240,00 €.
Total: 240 euros.

1.14. A Dª. MARÍA DOLORES MIRÁS FURELOS, licenza para segregación (catro parcelas
resultantes) da finca nº 1139 de Insúa, parroquia de Luou, segundo proxecto asinado polo técnico
Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 92.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado, debendo ceder ao Concello no momento da
solicitude de construción dunha edificación ou cerre, o terreo correspondente á ampliación de
viario público segundo os artigos 24.2 e 171 da Lei 9/2002.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 240,00 €.
Total: 240 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.15.- Escrito presentado por D. JUAN JOSÉ FREIRE GONZÁLEZ, en representación de MAPOCA
Y OTROS S.L., de data 18.03.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 2079, no que

solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 30.03.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JUAN JOSÉ FREIRE
GONZÁLEZ, en representación de MAPOCA Y OTROS S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN (expte O-297-4/09), para catro vivendas adosadas, nº 2, 3, 4 e 5, na parroquia de

Lucí “Chan”, de un total de seis vivendas que figuraban na licenza outorgada, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 366/05, de data 28.11.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 240,00 €.
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1.16.- Escrito presentado por D. JOSÉ MANUEL CASTELAO FERREIRO, de data 14.03.2009, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3035, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 24.03.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ MANUEL CASTELAO
FERREIRO, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-260-5/09), para unha vivenda

unifamiliar unifamiliar en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 220/02, de data 22.08.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
-.Liquidación definitiva da licenza urbanística en base a presuposto (140.319,66–119.219,33) de
21.100,33 €: 422,00 €

1.17.- Escrito presentado por D. JUAN JOSÉ BALADO MOSQUERA , de data 11.02.2009, con
rexistro de entrada no Concello núm. 970, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 30.03.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JUAN JOSÉ BALADO
MOSQUERA, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-293-6/09), para unha vivenda

unifamiliar unifamiliar en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 348/05, de data 14.11.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

1.18.- Escrito presentado por Dª. ANA IGLESIAS SOUTO , de data 27.03.2008, con rexistro de
entrada no Concello núm. 2291, no que solicita licenza de primeira ocupación.
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Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 30.03.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. ANA IGLESIAS SOUTO, a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-252-7/09), para unha vivenda unifamiliar

unifamiliar en O Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 188/03, de data 6.10.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-DENEGACIÓN PRÓRROGA EXPTE DE REPOSICIÓN.
1.19.- Visto o escrito asinado por Dª. MANUELA PARADA ÁLVAREZ, de data 27.02.2009, con
rexistro de entrada número 1347, no que solicita prórroga en relación ao expte de reposición da
legalidade ubanística nº 28/08, no que se lle concedia un prazo de tres meses para axustar as
obras de construción de vivenda unifamiliar no lugar de Solláns, parroquia de Calo á licenza
concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 7.09.2005.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal en función de inspección urbanística do
23.03.2009 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda denegar
a prórroga solicitada, posto que ainda que o artigo 209 da Lei 9/2002 sobre ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004, recolle a
posibilidade de outorgar unha prórroga de tres meses, sempre que a complexidade técnica ou
envergadura das obras que haxa que realizar faga inviable a súa acomodación ás previsións da
licenza, considerase máis que suficiente o prazo de tres meses para axustar a obra as condicións
da licenza outorgada, pódense executar perfectamente en unha semana.

2.- LICENZAS DE APERTURA
2.1.- Dada conta do escrito asinado por D. MARIANO SINDE PEREIRO, en representación de
GALLEGA DE MONTAJES ELECTRICOS S.L., de data 19.11.2008, con rexistro de entrada no

Concello núm. 10969, no que solicita licenza para apertura dun establecemento destinado a
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OFICINA ADMINISTRATIVA (epígrafe 504.1), en Cacheiras, Urbanización Braña dos Alféreces,

bloque 2, baixo.
Vista a documentación presentada, asinada polos arquitectos Manuel Cid Rodríguez e Javier
Rivadulla Montaña, visada polo Colexio de Arquitectos de Galicia en data 10.11.2008 e as súas
modificacións con visado do 13.02.2009, na que se inclue a certificación técnica de solidez e
seguridade de data 7.10.2008, visada o 15.10.2008, e demais documentación obrante no
expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MARIANO SINDE PEREIRO, en representación de GALLEGA DE MONTAJES
ELECTRICOS S.L. (expte. AP-6/09) a licenza que solicita.

2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de: 130,63 euros.

3.- CONTRATACIÓN. APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DA XESTIÓN
DA ESCOLA INFANTIL DE A RAMALLOSA
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 03/04/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 02/04/2009, para
adxudicar a xestión do servicio de ESCOLA INFANTIL DE A RAMALLOSA,.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 2/04/2009
- Prego de prescripcións técnicas de 2/04/2009
- Informe de Adxunta a Secretaría de 3/04/2009
- Informe de Intervención de 3/04/2009
Considerando o disposto nos artigos 93, 156 b), 161.2 e 162 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción
deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).

En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación da xestión do servicio de “ESCOLA INFANTIL DE
A RAMALLOSA”.
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas, de
2/04/2009, que rexerán a contratación.
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Terceiro.- Aprobar o gasto correspondente ós meses do presente exercicio, por importe de CENTO
CINCUENTA E SETE MIL CINCOCENTOS EUROS (157.500 €), IVE engadido, con cargo á
partida orzamentaria 311.22706 do estado de gastos do vixente orzamento do Concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de licitación, mediante procedemento negociado,
solicitando oferta as seguintes empresas:
-

AURORA, PILAR Y ANA, S.L.
ANA NAYA, S.L.
TRASTES CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISIS FESÁN
En Teo, a 3 de abril de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación da xestión do servicio de “ESCOLA
INFANTIL DE A RAMALLOSA”.
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares e de prescricións
técnicas, de 2/04/2009, que rexerán a contratación.
Terceiro.- Aprobar o gasto correspondente ós meses do presente exercicio, por importe de
CENTO CINCUENTA E SETE MIL CINCOCENTOS EUROS (157.500 €), IVE engadido,
con cargo á partida orzamentaria 311.22706 do estado de gastos do vixente orzamento do
Concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de licitación, mediante procedemento
negociado, solicitando oferta as seguintes empresas:
-

AURORA, PILAR Y ANA, S.L.
ANA NAYA, S.L.
TRASTES CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISIS FESÁN

4. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto non se presente ningunha.

5. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto non se presente ningún.
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta e cinco minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria xeral,
dou fe.
O Alcalde

A Secretaria xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 15 DE ABRIL DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 18:35 horas do día 15 de abril de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión extraordinaria
correspondente ao día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Angel Manuel Rey Martínez.
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATA 16.03.2009,
25.03.2009 E 01.04.2009.
2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA “REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE
ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO” (FEIL).
3.- NOMEAMENTO MEMBROS MESAS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DO FEIL.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
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1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE DATA 16.03.2009,
25.03.2009 E 01.04.2009.
Acta da sesión ordinaria do día 16 de marzo de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 16/03/09.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
Acta da sesión ordinaria do día 25 de marzo de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 25/03/09.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
Acta da sesión extraordinaria do día 01 de abril de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 01/04/09.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA “REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE
ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO” (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
13/04/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da Xunta de
Goberno Local de data 25 de marzo de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE
MONTOUTO”” á empresa DICONSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A., con CIF A-15246184
con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe
de 175.277,13 €, IVE engadido (151.100,97 € máis 24.176,16 € de IVE), fixando como prazo de
execución máximo do contrato en 80 días naturais e como número total de persoas a ocupar pola
empresa adxudicataria oito (8), das cales catro (4) serán das integradas na empresa e catro (4) de
nova contratación.
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Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 27/03/2009, tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da
publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, a empresa
adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO””, á empresa
DICONSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A., con CIF A-15246184, con estrita suxeición ao
prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 175.277,13 €, IVE
engadido (151.100,97 € máis 24.176,16 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da Xunta de
Goberno Local de adxudicación provisional de data 25 de marzo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Nomear como director de obra ao enxeñeiro de C.C.P, redactor do proxecto, D.Carlos
Antelo Martínez, e como coordinadora de seguridade e saúde á empresa Prevención de Riesgos
Laborales del Noroeste S.L.U. (PRENOR).
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu coñecemento
e efectos oportunos
Quinto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da Provincia
de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 13 de abril de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA URBANIZACIÓN “PARQUE MONTOUTO””, á empresa
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DICONSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A., con CIF A-15246184, con estrita suxeición ao
prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 175.277,13 €, IVE
engadido (151.100,97 € máis 24.176,16 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da Xunta de
Goberno Local de adxudicación provisional de data 25 de marzo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no prego
de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Nomear como director de obra ao enxeñeiro de C.C.P, redactor do proxecto, D.Carlos
Antelo Martínez, e como coordinadora de seguridade e saúde á empresa Prevención de Riesgos
Laborales del Noroeste S.L.U. (PRENOR).
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu coñecemento e
efectos oportunos
Quinto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da Provincia
de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

3.- NOMEAMENTO MEMBROS MESAS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DO FEIL.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
13/04/2009, que se recolle a continuación:
PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE NOMEAMENTO DA MESA DE CONTRATACIÓN DAS
OBRAS INCLUIDAS NO FEIL.
A Xunta de Goberno Local de 11 de marzo de 2009 acordou aprobar o expediente de contratación,
mediante procedmento aberto, das obras incluídas no FEIL que se relacionan a continuación:
-“CONSTRUCCIÓN DE CEMITERIO MUNICIPAL”
-“AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA BALCAIDE-QUINTANS”
-“REFORMA INTEGRAL DA RÚA CASTIÑEIRO DA URBANIZACIÓN OS TILOS”
Como consecuencia deste acordo procédese á apertura do procedemento de adxudicación
publicando o anuncio de licitación no BOP e no perfil do contratante.
Estando próximo a rematar o prazo de presentación de ofertas é preciso nomear aos membros da
Mesa de Contratación que proceda á apertura das mesmas.
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
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Primeiro.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación para a apertura das proposicións
presentadas para a obra de “CONSTRUCCIÓN DE CEMITERIO MUNICIPAL”, que de acordo
co establecido no punto 10 da Disposición Adicional Segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de
contratos do sector público, estará constituída da seguinte forma:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
- A Secretaria Xeral do Concello
- O Interventor do Concello
- O Arquitecto Municipal
- O Concelleiro de Urbanismo, vivenda e infraestruturas
- Un concelleiro/a designado polo voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE.
Secretaria:
A funcionaria do Concello Mª Elena Méndez Buela
A Mesa de Contratación deberá reunirse o vindeiro día vinte de abril, ás doce horas, para proceder
á cualificación da documentación contida nos sobres nº 1 das ofertas presentadas, sinalando para o
día 27 de abril, ás doce horas, o acto público de apertura das ofertas económicas (sobre nº 2).
Segundo.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación para a apertura das proposicións
presentadas para a obra de “AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA
BALCAIDE-QUINTANS”, que de acordo co establecido no punto 10 da Disposición Adicional
Segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, estará constituída da
seguinte forma:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
- A Secretaria Xeral do Concello
- O Interventor do Concello
- O Arquitecto Municipal
- O Concelleiro de Urbanismo, vivenda e infraestruturas
- Un concelleiro/a designado polo voceiro do grupo municipal do PP
Secretaria:
A funcionaria do Concello Mª Elena Méndez Buela
A Mesa de Contratación deberá reunirse o vindeiro día vinte de abril, ás trece horas, para proceder
á cualificación da documentación contida nos sobres nº 1 das ofertas presentadas, sinalando para o
día 27 de abril, ás trece horas, o acto público de apertura das ofertas económicas (sobre nº 2).
Terceiro.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación para a apertura das proposicións
presentadas para a obra de “REFORMA INTEGRAL DA RÚA CASTIÑEIRO DA
URBANIZACIÓN OS TILOS”, que de acordo co establecido no punto 10 da Disposición
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Adicional Segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, estará
constituída da seguinte forma:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
- A Secretaria Xeral do Concello
- O Interventor do Concello
- O Arquitecto Municipal
- O Concelleiro de Urbanismo, vivenda e infraestruturas
- Un concelleiro/a designado polo voceiro de INTEO.
Secretaria:
A funcionaria do Concello Mª Elena Méndez Buela
A Mesa de Contratación deberá reunirse o vindeiro día vinte e un de abril, ás trece horas, para
proceder á cualificación da documentación contida nos sobres nº 1 das ofertas presentadas,
sinalando para o día 29 de abril, ás trece horas, o acto público de apertura das ofertas económicas
(sobre nº 2).
Teo, 13 de abril de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación para a apertura das proposicións
presentadas para a obra de “CONSTRUCCIÓN DE CEMITERIO MUNICIPAL”, que de
acordo co establecido no punto 10 da Disposición Adicional Segunda da Lei 30/2007, de 30 de
outubro, de contratos do sector público, estará constituída da seguinte forma:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
- A Secretaria Xeral do Concello
- O Interventor do Concello
- O Arquitecto Municipal
- O Concelleiro de Urbanismo, vivenda e infraestruturas
- Un concelleiro/a designado polo voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE.
Secretaria:
A funcionaria do Concello Mª Elena Méndez Buela
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A Mesa de Contratación deberá reunirse o vindeiro día vinte de abril, ás doce horas, para
proceder á cualificación da documentación contida nos sobres nº 1 das ofertas presentadas,
sinalando para o día 27 de abril, ás doce horas, o acto público de apertura das ofertas económicas
(sobre nº 2).
Segundo.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación para a apertura das proposicións
presentadas para a obra de “AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA
BALCAIDE-QUINTANS”, que de acordo co establecido no punto 10 da Disposición
Adicional Segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, estará
constituída da seguinte forma:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
- A Secretaria Xeral do Concello
- O Interventor do Concello
- O Arquitecto Municipal
- O Concelleiro de Urbanismo, vivenda e infraestruturas
- Un concelleiro/a designado polo voceiro do grupo municipal do PP
Secretaria:
A funcionaria do Concello Mª Elena Méndez Buela
A Mesa de Contratación deberá reunirse o vindeiro día vinte de abril, ás trece horas, para
proceder á cualificación da documentación contida nos sobres nº 1 das ofertas presentadas,
sinalando para o día 27 de abril, ás trece horas, o acto público de apertura das ofertas económicas
(sobre nº 2).
Terceiro.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación para a apertura das proposicións
presentadas para a obra de “REFORMA INTEGRAL DA RÚA CASTIÑEIRO DA
URBANIZACIÓN OS TILOS”, que de acordo co establecido no punto 10 da Disposición
Adicional Segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, estará
constituída da seguinte forma:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
- A Secretaria Xeral do Concello
- O Interventor do Concello
- O Arquitecto Municipal
- O Concelleiro de Urbanismo, vivenda e infraestruturas
- Un concelleiro/a designado polo voceiro de INTEO.
Secretaria:
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A funcionaria do Concello Mª Elena Méndez Buela
A Mesa de Contratación deberá reunirse o vindeiro día vinte e un de abril, ás trece horas, para
proceder á cualificación da documentación contida nos sobres nº 1 das ofertas presentadas,
sinalando para o día 29 de abril, ás trece horas, o acto público de apertura das ofertas económicas
(sobre nº 2).

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as dezaoito horas e cincuenta minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria xeral,
dou fe.
O alcalde

A Secretaria xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 04 DE MAIO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:15 horas do día 04 de maio de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: Ignacio Soto González
Non asiste, previa excusa: D.ª Carmen Diéguez González
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1.- LICENZAS URBANÍSTICAS
2.- CONTRATACIÓN:
2.1. ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS:
2.1.1. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA “ CONSTRUCCIÓN DE CEMITERIO
MUNICIPAL”, INCLUÍDA NO FEIL.
2.1.2. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA “ ACONDICIONAMENTO DA
ESTRADA BALCAIDE-QUINTÁNS”, INCLUÍDA NO FEIL.
2.1.3. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA “ REFORMA INTEGRAL DA RÚA
CASTIÑEIRO DA URBANIZACIÓN OS TILOS”, INCLUÍDA NO FEIL.
2.2. APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:
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2.2.1. AXEITAMENTO VIAL AMENEIRO-TEXEXE-CALO (POS 2009)
2.2.2. ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN LAMAS-GULDRÍS E MONTES (POS
2009)
2.2.3. CAMPO DE HERBA ARTIFICIAL EN CACHEIRAS
2.3. MODIFICACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DE “AXUDA NO FOGAR”.
3.-. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
4.- ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1.- LICENZAS URBANÍSTICAS
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

1.1. A D. MANUEL GONZÁLEZ MANTEIGA, licenza para construción de un cerre polo fronte da
finca de 15 ml., con bloque, postes e alambre e apertura de dúas ventás situadas a 3 metros do
linde, en Cacheiras, estrada AC-841.
Expediente núm: 103.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Situarase na distancia e coas condicións que indique a autorización da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Transportes, situando a base do cerre na mesma cota que a estrada.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,60 m. de altura
máxima no punto medio.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 21,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 21,33 €.

1.2. A Dª. Mª BALBINA SILVA PÉREZ, licenza para construción de un cerre de 38 ml., entre
lindeiros, con bloques, postes e alambre na finca nº 54 de Catastro, segundo plano que
acompaña, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 104.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.1c da Lei
9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topográficas do terreo nin afectarán ao sistema de
regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 23,64 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 23,64 €.

1.3. A D. JOSÉ MANUEL GARCÍA ASOREY, licenza para construción de un cerre de 90 ml., na
finca nº 2509 e 2510 de Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 105.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002, para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Respetará o chafran existente na esquina do cerre e retranqueará o primeiro poste a distancia
que indique a Excma. Deputación con respecto a estrada provincial CP-8202
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 56,00 €.
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1.4. A D. EDUARDO EULOGIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, licenza para construción de un cerre de
174 ml., polo lateral da finca nº 1168 de Penelas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 106.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase a 5 metros do eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Entre lindeiros dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42.1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-As obras non modificarán as características topográficas do terreo nin afectarán ao sistema de
regas e drenaxe das fincas.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 108,26 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 108,26 €.

-6-

1.5. A Dª. Mª ALICE PIRES BRANCO, licenza para retellado da vivenda de 100 m2 en Lucí,
parroquia de Lucí.
Expediente núm: 107.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual das edificacións e as obras non afectarán á estructura da
edificación.
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que indica o
artigo 103 da Lei 9/2002 e 15/2004.
-Darase cumprimento dos artigos 9 e 44.3 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido a trámite, deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 62,22 euros.
1.6. A Dª. ANA MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ, licenza para retellado da vivenda de 82 m2 en
Outeiro, parroquia de Oza.
Expediente núm: 108.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual das edificacións e as obras non afectarán á estructura da
edificación.
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que indica o
artigo 103 da Lei 9/2002 e 15/2004.
-Darase cumprimento dos artigos 9 e 44.3 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido a trámite, deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 51,02 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 51,02 euros.
1.7. A D. ELADIO GARCÍA SOMOZA, licenza para retellado da vivenda de 80 m2 en Parque
Montouto, Emilia Pardo Bazán, 33, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 109.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
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edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 49,78 euros.
1.8. A Dª. MARÍA DEL CARMEN CAMINO SUÁREZ, licenza para retellado da vivenda de 100 m2
sustituindo a tella plana por tella do pais sen afectar a estructura da edificación, en Carballal, 38,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 110.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 62,22 euros.
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1.9. A D. MARIO MONTES PENA, en nome da COMUNIDADE DE USUARIOS DO LUGAR DO
PAZO, licenza para colocación de uralitas de 5x3 metros sobre depósito de augas existente e

colocación de arqueta, no lugar de Bouñou, parroquia de Raris.
Expediente núm: 111.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento das condicións de Augas de Galicia.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 13,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 13,33 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.10.- Escrito presentado por Dª. BEATRIZ RODRÍGUEZ COUSELO, de data 1.08.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 7025, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 15.04.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. BEATRIZ RODRÍGUEZ
COUSELO, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-274-11/09), para unha vivenda

unifamiliar en Folgueiras, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 246/05, de data 29.07.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

1.11.- Escrito presentado por D. RAMIRO PÉREZ VIEITES, en representación de PENELÁN S.L., de
data 6.10.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 9391, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 14.04.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. RAMIRO PÉREZ VIEITES,
en representación de PENELÁN S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-277-

12/09), para unha vivenda unifamiliar unifamiliar en Penelas, parroquia de Cacheiras, segundo
obras executadas en base á licenza municipal núm. 141/06, de data 13.09.2006.
- 13 -

A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

1.12.- Escrito presentado por Dª. MARGARITA LEDESMA RICO, de data 14.10.2008, con
rexistro de entrada no Concello núm. 9633, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 15.04.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. MARGARITA LEDESMA
RICO, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-279-13/09), para unha vivenda

unifamiliar en Eio dos Ferreiros, parroquia de Oza, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 261/04 e 60/06, de datas respectivamente 15.10.2004 e 11.05.2006.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-DENEGACIÓN DE LICENZA.
1.13.- Visto o escrito asinado por D. JOSÉ MANUEL FIEIRO PEROL, de data 5.01.2009, con
rexistro de entrada número 123, do 9.01.2009, no que solicita licenza para construcción dun
alpendre para maquinaria de labranza de 25 m2 na finca nº 1702 e 1703 de “A Revolta”,
parroquia de Calo.
Visto o informe do técnico municipal do 30.03.2009 e o informe xurídico do 3.04.2009, nos que
se expresa que en base aos artigos 42 e 104 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, que regulan as condicións estéticas e técnicas das construcións en solo
rústico, non cumpre técnicamente o previsto en relación coa proporción entre superficie da
parcela e as construcións previstas.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda denegar a licenza solicitada, posto que a finca non conta coa
superficie mínima esixida, que se establece en 2.000 m2 .
- 14 -

2.- CONTRATACIÓN:
2.1. ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS:
2.1.1.

ADXUDICACIÓN

PROVISIONAL

DA

OBRA

“CONSTRUCCIÓN

DE

CEMITERIO MUNICIPAL”, INCLUÍDA NO FEIL.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
30/04/2009, que se recolle a continuación:
“Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento aberto con varios
criterios de adxudicación, das obras integradas no Fondo Estatal de Investimento Local de
“CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”, por importe de 580.000,00 €, IVE
engadido, aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria de 11/03/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, a licitación foi obxecto de publicación no
BOP nº 70 de 27/03/2009 e no perfil do contratante da mesma data.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 14/04/09,
presentouse oferta polas seguintes empresas:
1.- ALDASA CONSTRUCTORA S.L.U.
2.- CONSTRUCCIONES TARRIO S.L.
3.- CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES TATO REGUEIRO, S.L.
4.- HVO CONSTRUCCIONES S.L.
5.- AGECO CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L.
Considerando que a mesa de contratación, na reunión de 20/04/2009, acordou admitir as
ofertas presentadas por todas as empresas, agás a de CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES
TATO REGUEIRO S.L., por non axustarse a documentación presentada ao previsto no prego de
cláusulas administrativas particulares, ao non aportar a garantía provisional (cl. 11D)).
Considerando que a mesa de contratación reuniuse, con data de 30 de abril, formulando a
proposta de adxudicación a favor da empresa ALDASA CONSTRUCTORA S.L.U., de acordo
coas táboas resumo das valoracións correspondentes aos criterios de adxudicación previstos no
prego de cláusulas que se recollen a continuación, ao considerar que, de entre as dúas empresas
que teñen a puntuación máxima de 47,5 puntos, a oferta da empresa proposta é máis vantaxosa
para o Concello por ofertar unha porcentaxe superior do control de calidade da obras, de
acordo cos informes emitidos polo arquitecto municipal, D. Ignacio Soto González, de
27/04/2009 e 29/04/2009.
VALORACIÓN DAS OFERTAS
ALDASA CONSTRUCTORA S.L.U.
SOBRE 2
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Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 3,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3,5 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7,5 puntos

47,5 puntos

CONSTRUCCIONES TARRIO S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

7 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
15 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Memoria
Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 3,00 %
TOTAL SOBRE 2

10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

2 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

5 puntos
45,0 puntos

HVO CONSTRUCCIONES S.L.
SOBRE 2
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Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4,5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7,5 puntos
47,5 puntos

AGECO CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 3,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

3,5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

6,5 puntos
46,5 puntos

Visto que se seguiron todos os trámites legalmente establecidos.
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Considerando o disposto no artigo 135 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Rexeitar a proposición presentada pola empresa CONSTRUCCIONES Y
TRANSPORTES TATO REGUEIRO, S.L., por non axustarse a documentación presentada ao
previsto no prego de cláusulas administrativas particulares (cl. 11 D).
Segundo.- Adxudicar provisionalmente a obra de “CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL” á empresa ALDASA CONSTRUCTORA S.L.U., con CIF B-15760150 con
estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe
de 580.000,00 € (500.000,00 € máis 80.000,00 € de IVE).
Terceiro.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de catro meses e vinte días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de oito (8), sendo catro (4)
as integradas na empresa e catro (4) as de nova contratación.
Cuarto.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 25.000,00 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente
presentar a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no citado perfil.”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes, acorda:
Primeiro.- Rexeitar a proposición presentada pola empresa CONSTRUCCIONES Y
TRANSPORTES TATO REGUEIRO, S.L., por non axustarse a documentación presentada ao
previsto no prego de cláusulas administrativas particulares (cl. 11 D).
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Segundo.- Adxudicar provisionalmente a obra de “CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL” á empresa ALDASA CONSTRUCTORA S.L.U., con CIF B-15760150 con
estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de
580.000,00 € (500.000,00 € máis 80.000,00 € de IVE).
Terceiro.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de catro meses e vinte días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de oito (8), sendo catro (4)
as integradas na empresa e catro (4) as de nova contratación.
Cuarto.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 25.000,00 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no citado perfil.
2.1.2. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA “ACONDICIONAMENTO DA
ESTRADA BALCAIDE-QUINTÁNS”, INCLUÍDA NO FEIL.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
30/04/2009, que se recolle a continuación:
“Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento aberto con varios
criterios de adxudicación, das obras integradas no Fondo Estatal de Investimento Local de
“AFIRMADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BALCAIDE-QUINTÁNS”,
por importe de 288.817,70 €, IVE engadido, aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión
extraordinaria de 11/03/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, a licitación foi obxecto de publicación no
BOP nº 70 de 27/03/2009 e no perfil do contratante da mesma data.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 14/04/09,
presentouse oferta polas seguintes empresas:
1.- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
2.- MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
3.- F. GÓMEZ Y CIA, S.L.
4.- HVO CONSTRUCCIONES S.L.
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Considerando que a mesa de contratación, na reunión de 20/04/2009, acordou admitir as
ofertas presentadas por todas as empresas, ao axustarse ao previsto no prego de cláusulas
administrativas particulares.
Considerando que a mesa de contratación reuniuse, con data de 30 de abril, formulando a
proposta de adxudicación a favor da empresa F. GÓMEZ Y CIA, S.L., de acordo coas táboas
resumo das valoracións correspondentes aos criterios de adxudicación previstos no prego de
cláusulas que se recollen a continuación, ao considerar que, de entre as dúas empresas que
teñen a puntuación máxima de 47,5 puntos, a oferta da empresa proposta é máis vantaxosa para
o Concello por ofertar unha porcentaxe superior do control de calidade da obras, de acordo cos
informes emitidos polo arquitecto municipal, D. Ignacio Soto González, de 27/04/2009 e
29/04/2009.
VALORACIÖN DAS OFERTAS
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)
Man de obra empregada
Traballadores de nova contratación (12 p.)
Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade

20 traballadores
8 puntos
1 traballadores
3 puntos
58 días
Memoria
xustificativa
10 puntos

Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

31 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

8 puntos
39,0 puntos

MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)
Man de obra empregada
Traballadores de nova contratación (12 p.)
Reducción de prazos (10p.)
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4 traballadores
8 puntos
4 traballadores
12 puntos
49 días
Memoria
xustificativa

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade

10 puntos

Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7 puntos
47,0 puntos

P. GOMEZ E CIA, S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)
Man de obra empregada
Traballadores de nova contratación (12 p.)
Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade

4 traballadores
8 puntos
4 traballadores
12 puntos
54 días
Memoria
xustificativa
10 puntos

Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3,5 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7,5 puntos
47,5 puntos

HVO CONSTRUCCIONES S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)
Man de obra empregada
Traballadores de nova contratación (12 p.)
Reducción de prazos (10p.)
Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
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4 traballadores
8 puntos
4 traballadores
12 puntos
40 días
Memoria
xustificativa
10 puntos

Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4,5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7,5 puntos
47,5 puntos

Visto que se seguiron todos os trámites legalmente establecidos.
Considerando o disposto no artigo 135 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007 ( 257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “AFIRMADO Y ACONDICIONAMIENTO
DE LA CARRETERA BALCAIDE-QUINTÁNS”, á empresa F. GÓMEZ Y CÍA, S.L., con CIF
B-15009533 con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa
oferta, por importe de 288.817,70 € (248.980,78 € máis 39.836,92 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de trinta días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de oito (8), sendo catro (4)
as integradas na empresa e catro (4) as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 12.449,04 €, correspondente
ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente
presentar a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 30 de abril de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes, acorda:
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Adxudicar
provisionalmente
a
obra
de
““AFIRMADO
Y
Primeiro.ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BALCAIDE-QUINTÁNS”, á empresa F.
GÓMEZ Y CÍA, S.L., con CIF B-15009533 con estrita suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 288.817,70 € (248.980,78 € máis
39.836,92 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de trinta días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de oito (8), sendo catro (4)
as integradas na empresa e catro (4) as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 12.449,04 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no citado perfil.
2.1.3. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA “REFORMA INTEGRAL DA RÚA
CASTIÑEIRO DA URBANIZACIÓN OS TILOS”, INCLUÍDA NO FEIL.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
30/04/2009, que se recolle a continuación:
“Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento aberto con varios
criterios de adxudicación, das obras integradas no Fondo Estatal de Investimento Local de
“REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE CASTIÑEIRO DE LA URBANIZACIÓN “OS
TILOS””, por importe de 470.000,00 €, IVE engadido, aprobado pola Xunta de Goberno Local
na sesión extraordinaria de 11/03/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, a licitación foi obxecto de publicación no
BOP nº 70 de 27/03/2009 (corrección erros BOP nº 76, de 03/04/2009) e no perfil do
contratante da mesma data.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 17/04/09,
presentouse oferta polas seguintes empresas:
1.- OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.
2.- EXOGA, ESCAVACIONES Y OBRA SP. GALICIA, S.L.
3.- AQUAGUEST, S.A.
4.- MARTÍNEZ MONTES E HIJOS S.L.
5.- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.
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6.- HVO CONSTRUCCIONES S.L.
7.- FERORSA, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.
9.- HORDESCÓN, S.L.
9.- INDEZA, EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.
10.- ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.
11.- ALDASA CONSTRUCTORA, S.L.U.
12.- XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.
Considerando que a mesa de contratación, na reunión de 21/04/2009, acordou admitir as
ofertas presentadas por todas as empresas, ao axustarse ao previsto no prego de cláusulas
administrativas particulares.
Considerando que a mesa de contratación reuniuse, con data de 30 de abril, formulando a
proposta de adxudicación a favor da empresa INDEZA, EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L., de
acordo coas táboas resumo das valoracións correspondentes aos criterios de adxudicación
previstos no prego de cláusulas que se recollen a continuación, ao considerar que, de entre as
dúas empresas que teñen a puntuación máxima de 47,5 puntos, a oferta da empresa proposta é
máis vantaxosa para o Concello por ofertar unha porcentaxe superior ao control de calidade da
obras, de acordo cos informes emitidos polo arquitecto municipal, D. Ignacio Soto González, de
27/04/2009 e 28/04/2009.
VALORACIÓN DAS OFERTAS
OVIGA OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 3,00 %

TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3,5 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7,5 puntos
47,5 puntos

- 24 -

AQUAGEST, S.A.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1230puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
37,0 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4.5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7,5 puntos
44,5 puntos

MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1245puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 2,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3
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7 puntos

TOTAL SOBRE 2+3

47 puntos

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

12 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
1 traballadores

Man de obra empregada

356puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 1,10 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
31 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

8 puntos
39 puntos

HVO CONSTRUCCIONES S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4,5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3

- 26 -

7,5 puntos

TOTAL SOBRE 2+3

47,5 puntos

FERORSA
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3,5 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7,5 puntos
47,5 puntos

HORDESCON S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

8 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
18 traballadores

Man de obra empregada

1230puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
37,5 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

3,5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3
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6,5 puntos

TOTAL SOBRE 2+3

44 puntos

INDEZA EDIFICACION Y OBRAS CIVIL S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1236puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 3,50 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
39 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

4 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

9 puntos
48 puntos

ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

16 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1260puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 3,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4,5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3 puntos
TOTAL SOBRE 3
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7,5 puntos

TOTAL SOBRE 2+3

47,5 puntos

ALDASA CONSTRUCTORA S.L.U.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 3,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3,5 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

7,5 puntos
47,5 puntos

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L.
SOBRE 2
Traballadores estables (8 p.)

4 traballadores

Traballadores de nova contratación (12 p.)

8 puntos
4 traballadores

Man de obra empregada

1240puntos
días

Reducción de prazos (10p.)

Programa de control de calidade (10p.)

Proposta motivada do programa
do control de calidade
Porcentaxe de 1,00 %
TOTAL SOBRE 2

Memoria
xustificativa
10 puntos
40 puntos

SOBRE 3
Programa de traballo e de actuación ambiental

4,5 puntos

Esquema do plan de seguridade e saúde

3,5 puntos
TOTAL SOBRE 3

TOTAL SOBRE 2+3

8,0 puntos
48,0 puntos
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Visto que se seguiron todos os trámites legalmente establecidos.
Considerando o disposto no artigo 135 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007 ( 257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE
CASTIÑEIRO DE LA URBANIZACIÓN “OS TILOS””, á empresa INDEZA,
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L., con CIF B-36009785 con estrita suxeición ao prego de
cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 470.000,00 € (405.172,41 €
máis 64.827,59 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de catro meses e catorce días naturais.
- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de oito (8), sendo catro (4)
as integradas na empresa e catro (4) as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 23.500,00 €, correspondente
ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente
presentar a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 30 de abril de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes, acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE
CASTIÑEIRO DE LA URBANIZACIÓN “OS TILOS””, á empresa INDEZA,
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L., con CIF B-36009785 con estrita suxeición ao prego de
cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 470.000,00 € (405.172,41 €
máis 64.827,59 € de IVE).
Segundo.- De conformidade co previsto no prego de cláusulas e na oferta do adxudicatario:
- O prazo de execución do contrato será de catro meses e catorce días naturais.
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- O número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias é de oito (8), sendo catro (4)
as integradas na empresa e catro (4) as de nova contratación.
Terceiro.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de20.258,62 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 10 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran dez días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no citado perfil.

2.2. APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:
2.2.1. AXEITAMENTO VIAL AMENEIRO-TEXEXE-CALO (POS 2009)
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 29/04/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 22/04/2009,
para adxudicar a obra de “ADECUACIÓN DE VIAL AMENEIRO-TEXEXE-CALO”,
incluída no POS/2009.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, D. Eduardo
Rodrigo Matute.
- Acta de replanteo de 27/04/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares de27/04/2009
- Informe de Secretaría de 27/04/2009
- Informe de Intervención de 27/04/2009
Visto o PROXECTO DE “ADECUACIÓN DE VIAL AMENEIRO-TEXEXE-CALO”,
redactado polo Enxeñeiro de Camiño, Canais e Portos, D. Eduardo Rodrigo Matute, de Novo
Consultores de Enxeñería e Arquitectura, cuxo orzamento ascende a DOUS CENTOS
DEZASEIS MIL DOUS CENTOS DEZASEIS EUROS CON NOVENTA E SETE
CÉNTIMOS DE EURO (216.216,97 €), IVE engadido, aprobado polo Pleno da Corporación o
26 de novembro de 2008.
Considerando o disposto nos artigos 93 e 141 e seguintes da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a
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adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e
no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “ADECUACIÓN DE VIAL
AMENEIRO-TEXEXE-CALO”.
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
27/04/2009, que rexerá a contratación.
Terceiro,. Aprobar o gasto correspondente por importe de a DOUS CENTOS DEZASEIS MIL
DOUS CENTOS DEZASEIS EUROS CON NOVENTA E SETE CÉNTIMOS DE EURO
(216.216,97 €), IVE engadido, con cargo á partida orzamentaria 511.61100 do estado de gastos
do vixente orzamento do concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adjudicación, mediante procedemento aberto
con varios criterios de adjudicación, publicando o anuncio de licitación no BOP, nun diario dos
de maior tirada da Comunidade Autónoma e no perfil do contratante do Concello de Teo.
En Teo, 29 de abril de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “ADECUACIÓN DE VIAL
AMENEIRO-TEXEXE-CALO”.
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
27/04/2009, que rexerá a contratación.
Terceiro,. Aprobar o gasto correspondente por importe de a DOUS CENTOS DEZASEIS
MIL DOUS CENTOS DEZASEIS EUROS CON NOVENTA E SETE CÉNTIMOS DE
EURO (216.216,97 €), IVE engadido, con cargo á partida orzamentaria 511.61100 do estado de
gastos do vixente orzamento do concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adjudicación, mediante procedemento aberto
con varios criterios de adjudicación, publicando o anuncio de licitación no BOP, nun diario dos
de maior tirada da Comunidade Autónoma e no perfil do contratante do Concello de Teo.

2.2.2. ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN LAMAS-GULDRÍS E MONTES (POS
2009).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 29/04/09,
que se recolle a continuación:
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 22/04/2009,
para adxudicar as obras de “ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS
E MONTES”, incluídas no POS/2009.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, D. Eduardo
Rodrigo Matute.
- Acta de replanteo de 27/04/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares de27/04/2009
- Informe de Secretaría de 27/04/2009
- Informe de Intervención de 27/04/2009
Visto o PROXECTO DE “ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E
MONTES”, redactado polo Enxeñeiro de Camiño, Canais e Portos, D. Eduardo Rodrigo
Matute, de Novo Consultores de Enxeñería e Arquitectura, cuxo orzamento ascende a DOUS
CENTOS VINTEUN MIL CATROCENTOS TRINTA E CATRO EUROS CON SETE
CÉNTIMOS DE EURO (221.434,07 €), IVE engadido, aprobado polo Pleno da Corporación o
26 de novembro de 2008.
Considerando o disposto nos artigos 93 e 141 e seguintes da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a
adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e
no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E MONTES”.
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
27/04/2009, que rexerá a contratación.
Terceiro,. Aprobar o gasto correspondente por importe de DOUS CENTOS VINTEUN MIL
CATROCENTOS TRINTA E CATRO EUROS CON SETE CÉNTIMOS DE EURO
(221.434,07 €), IVE engadido, con cargo á partida orzamentaria 511.61100 do estado de gastos
do vixente orzamento do concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adjudicación, mediante procedemento aberto
con varios criterios de adjudicación, publicando o anuncio de licitación no BOP, nun diario dos
de maior tirada da Comunidade Autónoma e no perfil do contratante do Concello de Teo.
En Teo, 29 de abril de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación das obras de “ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E MONTES”.
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
27/04/2009, que rexerá a contratación.
Terceiro,. Aprobar o gasto correspondente por importe de DOUS CENTOS VINTEUN MIL
CATROCENTOS TRINTA E CATRO EUROS CON SETE CÉNTIMOS DE EURO
(221.434,07 €), IVE engadido, con cargo á partida orzamentaria 511.61100 do estado de gastos
do vixente orzamento do concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adjudicación, mediante procedemento aberto
con varios criterios de adjudicación, publicando o anuncio de licitación no BOP, nun diario dos
de maior tirada da Comunidade Autónoma e no perfil do contratante do Concello de Teo.

2.2.3. CAMPO DE HERBA ARTIFICIAL EN CACHEIRAS
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 29/04/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 22 de abril
de 2009, para adxudicar as obras de “CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉTICO EN
CACHEIRAS-TEO”, financiado con cargo á 2ª fase do Plan Especial de herba artificial nos
campos de fútbol municipais 2007, aprobado pola Deputación Provincial de a Coruña.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Proxecto de obras, redactado polo Arquitecto municipal D. Ignacio Soto González, aprobado
polo Pleno da Corporación o 30 de xaneiro de 2008.
-Acta de replanteo de data 27/04/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares aprobado pola Deputación Provincial para as
obras comprendidas nos plans provinciais, que foron publicados no BOP de 29 de abril de
2008.
- Informe de Secretaría de 27/04/2009
- Informe de Intervención de 27/04/2009
Visto o PROXECTO DE “CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉTICO EN
CACHEIRAS-TEO”, redactado polo Arquitecto municipal D. Ignacio Soto González, cun
orzamento de CATRO CENTOS MIL EUROS (400.000.- €), IVE engadido.
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Considerando o disposto nos artigos 93, 155 d), da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos
do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste
acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.-. Aprobar o expediente de contratación das obras de “CAMPO DE FÚTBOL DE
CESPED SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO”
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
27/04/2009, que rexerá a contratación.
Terceiro.- Aprobar o gasto correspondente por importe CATRO CENTOS MIL EUROS
(400.000.- € ), IVE engadido, con cargo a partida orzamentaria 452.62201 do estado de gastos
do vixente orzamento do Concello.

Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, publicando o
anuncio no perfil do contratante do Concello de Teo.
En Teo, a 29 de abril de 2009
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.-. Aprobar o expediente de contratación das obras de “CAMPO DE FÚTBOL DE
CESPED SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO”
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
27/04/2009, que rexerá a contratación.
Terceiro.- Aprobar o gasto correspondente por importe CATRO CENTOS MIL EUROS
(400.000.- € ), IVE engadido, con cargo a partida orzamentaria 452.62201 do estado de gastos do
vixente
orzamento
do
Concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento negociado de adxudicación, publicando o
anuncio no perfil do contratante do Concello de Teo.

2.3. MODIFICACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DE “AXUDA NO FOGAR”.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 29/04/09,
que se recolle a continuación:
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente tramitado para a modificación do contrato de servicio de axuda no fogar, en
cumprimento do acordo da Xunta de Goberno Local de 17 de novembro de 2008, e en base os
seguintes antecedentes:
I) A Xunta de Goberno Local, mediante acordo de 17 de novembro de 2008, acordou iniciar o
procedemento de modificación do contrato do servicio de axuda no fogar, asinado coa empresa
“Asistencia Fogar de Teo, Sociedade Cooperativa Limitada”, o 23 de marzo de 2006, á vista do
informe emitido pola traballadora social responsable da coordinación do SAF.
II) Con data oito de xaneiro de 2009, emprazase ó contratista outorgándolle un prazo de cinco días
hábiles, para que presentara as alegacións que estimara oportunas.
III) Con data 16 de xaneiro rexistrase de entrada escrito da presidenta da Asistencia Fogar de Teo,
Sociedade Cooperativa, rexistrado co nº 312, no que manifesta a conformidade coa modificación do
contrato proposta
En virtude do exposto e considerando que o Texto Refundido da Lei de contratos das
administracións públicas, RDL 2/2002, establece a posibilidade de modificar os contratos
administrativos por necesidades novas ou causas imprevistas, proponse á Xunta de Goberno Local a
adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Modificar o contrato de servicio de axuda no fogar, asinado coa empresa “Asistencia
Fogar de Teo, Sociedade Cooperativa Limitada”, o 23 de marzo de 2006, incrementando en 1,59
euros/hora o prezo da hora de servicio prestado en domingo ou día festivo, con efectos de xaneiro de
2009.
Segundo.-Notificar este acordo a empresa adxudicataria, citándoa para a formalización do
contrato.
Teo, 29 de abril de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Modificar o contrato de servicio de axuda no fogar, asinado coa empresa “Asistencia
Fogar de Teo, Sociedade Cooperativa Limitada”, o 23 de marzo de 2006, incrementando en 1,59
euros/hora o prezo da hora de servicio prestado en domingo ou día festivo, con efectos de
xaneiro de 2009.
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Segundo.-Notificar este acordo a empresa adxudicataria, citándoa para a formalización do
contrato.

3.-. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto non se presenta ningunha.
4.- ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto non se presenta ningun/ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo ás quince horas, de orde da Presidencia, levántase
a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria xeral, dou fe.
O Alcalde

A Secretaria xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 08 DE MAIO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 13:45 horas do día 08 de maio de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Non asiste, previa excusa: D.ª Carmen Diéguez González
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.
ORDE DO DÍA:
1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA
2.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO DE XESTIÓN DA ESCOLA
INFANTIL DA RAMALLOSA.
3.- APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRA.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA
Polo Sr. Alcalde dase conta de que a urxencia que xustifica a sesión que se está a celebrar ven
motivada pola necesidade de axilizar o expediente do contrato de xestión da escola infantil da
Ramallosa, aos efectos de contar coa documentación necesaria para a xustificación dos fondos
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europeos que financian a obra (Programa PRODER II, AGADER; iniciativa comunitaria Leader
+).
Sometida a votación, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, acorda
ratificar a urxencia da convocatoria.

2.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO DE XESTIÓN DA ESCOLA
INFANTIL DA RAMALLOSA.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
08/05/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade
do contrato de “XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL DA RAMALLOSA”, cun tipo máximo de
licitación do canon a abonar polo Concello de 210.000€, IVE engadido, aprobado pola Xunta de
Goberno Local na sesión de 06/04/2009.
Considerando que, tal e como consta no expediente, se solicitou oferta ás seguintes empresas:
1.- SONAGA GESTIÓN, S.L. (Centros de educación infantil Trastes)
2.- ANA NAYA GARCÍA, S.L.
3.- FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES FESAN
4.- AURORA, PILAR Y ANA, S.L.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 27/04/2009,
presentouse oferta por todas as empresas invitadas.
Considerando que a mesa de contratación, na reunión de 27/04/2009, acordou admitir as ofertas
presentadas por todas as empresas, ao axustarse ao previsto no prego de cláusulas administrativas
particulares.
Considerando que a mesa de contratación reuniuse, con data de 08/05/2009, formulando a proposta
de adxudicación a favor de FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES FESAN, de acordo cos
criterios de adxudicación previstos no prego de cláusulas, e unha vez sumadas as puntuacións totais
de cada apartado, co resultado que se recolle a continuación:
1.- CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, TRASTES:
-

CANON: 2,96 PUNTOS
PROXECTO DE EXPLOTACIÓN: 5 PUNTOS
MELLORAS EN RECURSOS E EQUIPAMENTO AUXILIAR: 9 PUNTOS
TOTAL: 16,96 PUNTOS

2.- ANA NAYA GARCÍA, S.L.:
-

CANON: 7,08 PUNTOS
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-

PROXECTO DE EXPLOTACIÓN: 11 PUNTOS
MELLORAS EN RECURSOS E EQUIPAMENTO AUXILIAR: 5 PUNTOS
TOTAL: 23,08 PUNTOS

3.- FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES FESAN:
-

CANON: 13,90 PUNTOS
PROXECTO DE EXPLOTACIÓN: 10 PUNTOS
MELLORAS EN RECURSOS E EQUIPAMENTO AUXILIAR: 5,39 PUNTOS
TOTAL: 29,29 PUNTOS

4.- AURORA, PILAR Y ANA, S.L.:
-

CANON: 15 PUNTOS
PROXECTO DE EXPLOTACIÓN: 7 PUNTOS
MELLORAS EN RECURSOS E EQUIPAMENTO AUXILIAR: 3,70 PUNTOS
TOTAL: 25,70 PUNTOS

Visto que se seguiron todos os trámites legalmente establecidos.
Considerando o disposto no artigo 135 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector
Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (
257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente o contrato de xestión da Escola infantil da Ramallosa a
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES FESAN, cun canon de 157.413,50€ máis 25.186,16€
de IVE, co proxecto de explotación e melloras en recursos e equipamento auxiliar ofertados e
incluídos na documentación presentada con estrita suxeición ao disposto no prego de cláusulas
administrativas particulares e prego de prescripcións técnicas.
Segundo.-Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 7.870,68€, correspondente ao 5%
do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas administrativas
particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 15 días hábiles contados a partir do
día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de
Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se
refire o artigo 135.4 da LCSP.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello de
conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a presente
adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles contados dende o seguinte ao da
súa publicación no citado perfil.
Teo, 8 de maio de 2009
O alcalde,
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente o contrato de xestión da Escola infantil da Ramallosa a
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES FESAN, cun canon de 157.413,50€ máis
25.186,16€ de IVE, co proxecto de explotación e melloras en recursos e equipamento auxiliar
ofertados e incluídos na documentación presentada con estrita suxeición ao disposto no prego de
cláusulas administrativas particulares e prego de prescripcións técnicas.
Segundo.-Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 7.870,68€, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co prego de cláusulas
administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no prazo de 15 días hábiles
contados a partir do día seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do
contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar
a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do Concello
de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a definitiva a
presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles contados dende o
seguinte ao da súa publicación no citado perfil.

3.- APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRA.
3.1.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRA SEGUNDA E DERRADEIRA DA
OBRA DE “ACONDICIONAMENTO PISTA MILLADORO-VILAR DE CALO” (POS
2008).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
06/05/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vista a certificación de obra número 2 (segunda e derradeira) da obra "Acondicionamento Pista
Milladoiro-Vilar de Calo (POS 2008)", asinada polo director facultativo de obra, D. Ignacio
Soto González, e polo contratista Construcciones Ponciano Nieto S.L. e de data 27/02/2009, e a
factura correspondente por un importe de 38.463,86 €,
Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 22/04/2009
Visto que mediante Resolución desta Alcadía de 5/05/2009 aprobouse o expediente de
incorporación de remanentes de crédito nº 02/09, no que, entre outros, incorporouse o
remanente de crédito na partida 511.61100 para a execución deste contrato de obra,
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
-4-

1.- Aprobar a certificación de obra nº 2 (segunda e derradeira) correspondente á obra
"Acondicionamento Pista Milladoiro-Vilar de Calo (POS 2008)" así como a factura número 110
de data 27/02/2009, por importe de 38.463,86 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos
Teo, 6 de maio de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 2 (segunda e derradeira) correspondente á obra
"Acondicionamento Pista Milladoiro-Vilar de Calo (POS 2008)" así como a factura número 110
de data 27/02/2009, por importe de 38.463,86 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos

3.2.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRA ÚNICA DA OBRA DE “COLECTOR
EN FIXÓ” (POS 2008).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
06/05/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vista a certificación de obra única da obra "Colector en Fixó (POS 2008)", asinada polo
director facultativo de obra, D. Ignacio Soto González, e polo contratista Excavaciones Ovidio
S.L. e de data 02/02/2009, e a factura correspondente por un importe de 33.854,22 €,
Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 22/04/2009
Visto que mediante Resolución desta Alcadía de 5/05/2009 aprobouse o expediente de
incorporación de remanentes de crédito nº 02/09, no que, entre outros, incorporouse o
remanente de crédito na partida 441.61100 para a execución deste contrato de obra,
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
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1.- Aprobar a certificación de obra única correspondente á obra "Colector en Fixó (POS 2008)"
así como a factura número 00742009 de data 13/04/2009, por importe de 33.854,22 €, e ordear
o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos
Teo, 6 de maio de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar a certificación de obra única correspondente á obra "Colector en Fixó (POS 2008)"
así como a factura número 00742009 de data 13/04/2009, por importe de 33.854,22 €, e ordear o
pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e cinco minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria Xeral,
dou fe.
O Alcalde

A Secretaria xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 18 DE MAIO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:15 horas do día 18 de maio de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.
ORDE DO DÍA:
1.- LICENZAS URBANÍSTICAS
2.- LICENZAS DE APERTURA
3.- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PLAN PROVINCIAL DE AXUDA
CONTRA A CRISE DESTINADO AO FINANCIAMENTO DOS GASTOS CORRENTES
DOS CONCELLOS 2009, DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL (PAC1)
4.- PROPOSTAS DA ALCALDÍA
5.- ROGOS E PREGUNTAS
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
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1.- LICENZAS URBANÍSTICAS
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº
257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación de licenzas.
As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais
pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

1.1. A Dª. CARMEN ALDREY PIÑEIRO, licenza para acondicionamento de local destinado a
peixería, en A Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado polo técnico Arturo
Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 112.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o artigo 104 da
Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia parcial.
-Dará cumprimento das condicións das normativas sectoriais e das condicións que indica o
Expediente MA962A 2009/000135-1 da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible sobre contenedores, instalacións de desaugue, contaminación acústica e medidas
correctoras.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 227,26 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 287,26 euros.

1.2. A Dª. Mª CARMEN GARCÍA POSE, licenza para acondicionamento de local destinado a
oficina de farmacia, en Os Tilos, U-10-B, segundo proxecto redactado polo técnico Miguel
Angel de la Rosa Altamirano.
Expediente núm: 113.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o artigo 104 da
Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia parcial.
-Dará cumprimento das condicións das normativas sectoriais e das condicións que indica o
Expediente MA962A 2009/000134-1 da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible sobre condicións acústicas e demais procedementos regulamentarios.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 535,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 595,42 euros.

1.3. A D. SERGIO FERRO BARREIRO, licenza para construción de un porche aberto de 6 x 4
adosado á vivenda con estructura sinxela en Espasande, parroquia de Luou.
Expediente núm: 114.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán de estructura sinxela e segura retranqueando un mínimo de 3 metros a lindeiros e
8 metros ao eixe da pista pública.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, referido aos deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente
realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 110,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 170,00 €.

1.4. A D. ANTONIO BARREIRO BRAVO, licenza para construción de un cerre de 118 ml., con
tela metálica sobre murete, na finca nº 556 de Carballal, parroquia de Calo.
Expediente núm: 115.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002, para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 73,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 133,42 €.

1.5. A D. MANUEL SUÁREZ CAJARAVILLE, licenza para construción de un cerre de 12 ml., na
finca nº 10 de A Silva, parroquia de Lampai.
Expediente núm: 116.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 7,47 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 67,47 €.

1.6. A D. DAVID CASTRO FRAMIL, licenza para construción de un cerre de 65 ml., con dous
adobes, postes e alambre na finca nº 1375 de Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 117.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 40,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 100,44 €.

1.7. A D. JOSÉ VIEITES PICÓN, licenza para construción de un cerre de 60 ml., con bloques de
pedra, postes e tela, polo fronte da finca nº 990 de Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 118.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 €.

1.8. A D. JOSÉ VILLAR BARREIRO, licenza para obras de reparación de muro existente de 50
ml., na parcela 1142 de Texexe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 119.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente do muro, en caso
de que as obras afecten a estabilidade do mesmo, solicitar licenza de construción presentando o
proxecto técnico visado, redactado por técnico competente para dar trámite regulamentario.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 91,11 €.

1.9. A D. MANUEL FIEIRO BEADE, licenza para completar cerre existente entre linceiros de 36
ml., con tres filas de bloque, alto total de 0,70 metros, e malla de alambre na finca nº 55 do
Castañal, parroquia de Calo.
Expediente núm: 120.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 22,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 82,40 €.
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1.10. A Dª. PAULA LEMA NIETO, licenza para obras de mantemento e conservación dun muro
de pedra de mampostería (limpeza e encintado) sen modificar a aliñación nin a altura, en
Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 121.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do muro existente, ás que fai
referencia o artigo 103 da Lei 9/2002.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,00 €.

1.11. A D. MANUEL SÁNCHEZ QUINTÁNS, licenza para substitución do tellado sobre espazo
non habitable da vivenda en Eio dos Menecos, parroquia de Oza.
Expediente núm: 122.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 507,21 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 567,21 euros.
1.12. A Dª. MARÍA LUISA GOSENDE AMIGO, licenza para retellado da vivenda de 52 m2 en A
Igrexa, parroquia de Reis.
Expediente núm: 123.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 32,35 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 92,35 euros.
1.13. A D. VALTER PODDA, licenza para retellado da vivenda de 126 m2 en Parque Montouto,
Concepción Arenal, 1, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 124.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
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edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 78,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 138,40 euros.
1.14. A D. LUIS CALAVIA LASECA, licenza para retellado da vivenda de 126 m2 en Parque
Montouto, Concepción Arenal, 3, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 125.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 78,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 138,40 euros.
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1.15. A Dª. MANUEL IGLESIAS BREA, licenza para retellado da edificación existente de 234 m2
en Rúa de Francos, “Barreiras, 13”, parroquia de Calo.
Expediente núm: 126.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. As obras serán as mínimas de mantemento e conservación do uso preexistente en base
ao artigo 103 da Lei 9/2002 para edificación fora de ordenación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 145,59 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 205,59 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-CORRECIÓN DE ERRO.
1.16.- Visto o escrito asinado por D. MANUEL GARCÍA-JUNCEDA FERNÁNDEZ, de data
7.05.2009, con rexistro de entrada número 3698, no que solicita a corrección do erro detectado,
en canto ao emprazamento, no texto da licenza urbanística nº 197/08 concedida pola Xunta de
Goberno Local en sesión de data 21/07/2008 para construción dunha vivenda unifamiliar, ao
recollerse como situación da vivenda “Mouromorto” cando se atopa en “Vilares de Rúa de
Francos”.

Considerando o disposto no artigo 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico
das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común.

En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Rectificar o erro detectado no acordo da Xunta de Goberno Local de 21/07/2008, en relación
co expediente 197/08, correxíndose o emprazamento da vivenda cuxa licenza se solicita que
aparece no citado acordo (Mouromorto) por “Vilares de Rúa de Francos”.

2º) Ordear a devolución do expediente ao Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.

1.17.- Visto o escrito asinado por Dª. ISAURA CACHEDA CAJARAVILLE, de data 8.04.2009, con
rexistro de entrada número 2806, no que solicita a correccion do erro detectado, en canto ao
primeiro apelido, no texto da licenza urbanística nº 65/09, concedida pola Xunta de Goberno
Local en sesión de data 16/03/2009 para construción dunha vivenda unifamiliar.

Considerando o disposto no artigo 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo común.
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En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Rectificar o erro detectado no acordo da Xunta de Goberno Local de 16/03/2009, en relación
co primeiro apelido da solicitante da licenza (exped. nº65) (Cachela), correxíndose o mesmo por
“Cacheda”.

2º) Ordear a devolución do expediente ao Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.

1.18.- Visto o escrito asinado por Dª. MARÍA DOLORES MIRÁS FURELOS, de data 6.05.2009,
con rexistro de entrada número 3672, no que solicita a corrección ao erro detectado, en canto ao
emprazamento, no texto da licenza urbanística nº 92/09, concedida pola Xunta de Goberno Local
en sesión de data 6.04.2009 para segregación da finca nº 1139, solicitando a correción.

Considerando o disposto no artigo 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico
das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común.

En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Rectificar o erro detectado no acordo da Xunta de Goberno Local do 6.04.2009 en relación co
expediente 92/09, correxíndose o emprazamento cuxa licenza de segregación se solicita que
aparece no citado acordo (Insúa, parroquia de Luou) por “Texexe, parroquia de Calo”.

2º) Ordear a devolución do expediente ó Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.

1.19.- Visto o escrito asinado por D. JUAN JOSÉ BALADO MOSQUERA, de data 27.04.2009, con
rexistro de entrada número 3428, no que solicita a corrección do erro detectado, en canto ao
emprazamento, no texto da licenza de primeira ocupación expte. O-293-6/09, concedida pola
Xunta de Goberno Local en sesión de data 6/04/2009.
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Considerando o disposto no artigo 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Rectificar o erro detectado no acordo citado da Xunta de Goberno Local, correxíndose o
emprazamento da vivenda cuxa licenza de primeira ocupación se solicita que aparece no citado
acordo (Mouromorto, parroquia de Calo) por “A Silva, parroquia de Lampai”.

2º) Ordear a devolución do expediente ao Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.

2.- LICENZAS DE APERTURA
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL
2.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. CARMEN ALDREY PIÑEIRO, CIF/NIF:
33.206.074-P (expte. 7/08), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a peixería, a
emprazar en A Ramallosa, parroquia de Luci, e dada conta do dictame ambiental emitido pola
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
13.04.2009, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. CARMEN ALDREY PIÑEIRO, a licenza provisional para o establecemento dun
local destinado a PEIXERÍA, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes
requisitos de conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do expediente núm. MA962A 2009/000135-1:
-.Deberá dispoñer dun número de contenedores de capacidade suficiente para garantir a axeitada
xestión dos residuos producidos pola actividade (serán herméticos para residuos orgánicos).
-.Deberá dipoñer de botes sifónicos, ainda que o desaugadoiro do fregadeiro debe facerse con
sifón individual.
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica, no
seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e nas
respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se poderá
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inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor autorizado.

Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva,
para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá
solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico
director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos
términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. Mª CARMEN GARCÍA POSE, CIF/NIF:
32.757.400-H (expte. 9/08), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a oficina de
farmacia, a emprazar en Os Tilos, U-10-B, e dada conta do dictame ambiental emitido pola
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
31.03.2009, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª CARMEN GARCÍA POSE, a licenza provisional para o establecemento dun
local destinado a OFICINA DE FARMACIA, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos
seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do expediente núm. MA962A
2009/000134-1:
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica, no
seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e nas
respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se poderá
inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.No caso de derrame accidental deberá entregar residuos a xestor autorizado.
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Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva,
para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá
solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico
director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos
términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA-TOMA DE COÑECEMENTO
2.3.- Visto o escrito asinado por D. MIGUEL GONZÁLEZ AGUIAR, como administrador da
sociedade mercantil SAN MARTIÑO-TEO S.L., de data 7.05.2009, con rexistro de entrada número
3705, no que expón que en data 24.04.2008, efectuou o cambio de denominación social de
Restaurante Algueirada, S.L., con expte. 7/06 de cambio de titularidade, concedido pola Xunta
de Goberno Local en sesión de 20.07.2006, a SAN MARTIÑO-TEO S.L., solicitando que se
modifique a autorización de cambio de titularidade coa nova razón social; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento do citado cambio de denominación social, pasando a nome de SAN
MARTIÑO-TEO S.L.

2º) Ordear a devolución do expediente ó Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.

3.- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PLAN PROVINCIAL DE AXUDA
CONTRA A CRISE DESTINADO AO FINANCIAMENTO DOS GASTOS CORRENTES
DOS CONCELLOS 2009, DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL (PAC1)
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 15/05/2009, que
se reproduce a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto que a Deputación Provincial da Coruña aprobou en sesión plenaria de 27/03/2009 o “Plan de
axuda contra a crisedestinad oao financiamento dos gastos correntes dos Concellos 2009 (PAC-1),
do que lle corresponden ó Concello de Teo 153.229,81 €.
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Visto que nas Bases reguladoras de dito plan esíxese un acordo da Alcaldía ou da Xunta de Goberno
Local polo que se dispoña participar no plan e solicitar á deputación a aplicación do importe que se
lle asignou dentro deste plan para o financiamento dos gastos correntes para o exercicio 2009.
Proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO:
1º) Participar no “Plan provincial de axuda contra a crise destinado ao financiamento dos gastos
correntes dos concellos 2009 (PAC-1)” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se
coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar á deputación a aplicación do importe que se lle
asignou dentro deste plan para o financiamento dos gastos correntes para o exercicio 2009 que
figuran na estimación realizada pola intervención do concello, que se xunta como anexo a este
decreto.
Concello

Cantidade asignada que se aplica ao financiamento dos gastos correntes 2009

TEO

153.229,81 €

2º) Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras administracións
públicas para o financiamento destes gastos, e no caso de que existan axudas ou subvencións
concorrentes doutras administracións para o seu financiamento, facilítase o seu detalle e a
acreditación de que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.
3º) Autorízase á deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración
Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao corrente
nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
Teo, 15 de maio de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

En virtude do exposto a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía, acorda:
1º) Participar no “Plan provincial de axuda contra a crise destinado ao financiamento dos
gastos correntes dos concellos 2009 (PAC-1)” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas
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bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar á deputación a aplicación do
importe que se lle asignou dentro deste plan para o financiamento dos gastos correntes
para o exercicio 2009 que figuran na estimación realizada pola intervención do concello,
que se xunta como anexo a este decreto.
Concello

Cantidade asignada que se aplica ao financiamento dos gastos correntes 2009

TEO

153.229,81 €

2º) Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras
administracións públicas para o financiamento destes gastos, e no caso de que existan
axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións para o seu financiamento,
facilítase o seu detalle e a acreditación de que a súa suma total non supera o 100% do seu
importe.
3º) Autorízase á deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración
Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao
corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
4.- PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local da proposta da alcaldía de 15/05/2009, que
se reproduce a continuación:
“PROPOSTA ALCALDÍA
Por acordo da Xunta de Goberno Local de 29/01/2007, aprobouse o “PROXECTO BÁSICO E
DE EXECUCIÓN DE AMPLIACIÓN E REFORMA DA CASA CONSISTORIAL. CONCELLO
DE TEO. 2ª FASE”, redactado pola arquitecta Mercedes Rosón Varela, cun presupuesto de
contrata de 384.428,34 € euros, IVE engadido, aprobouse o expediente de contratación e
dispúxose a apertura do procedemento de adxudicación, polo trámite de urxencia, convocando
concurso por procedemento aberto.
Unha vez cumprimentados todos os trámites do procedemento de contratación, mediante acordo
da Xunta de Goberno local de 26/03/2007, adxudicouse a obra á empresa OBRAS Y VIALES DE
GALICIA S.L. (OVIGA S.L.), por importe de trescentos setenta e dous mil catrocentos vinte
euros (372.420,00 €), IVE incluído, formalizándose o correspondente contrato con data de 03
de maio de 2007.
Visto o PROXECTO MODIFICADO DA AMPLIACIÓN E REFORMA DA CASA
CONSISTORIAL, SEGUNDA FASE, redactado polo arquitecto municipal, D. Ignacio Soto
González.
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Considerando que concorren razóns de interese público que xustifican a modificación do
devandito proxecto, debido a necesidades novas e causas imprevistas que se poñen de manifesto
na Memoria Xeral do proxecto citado.
Considerando que segundo consta no expediente, hai crédito para facer fronte ao gasto a que
dar lugar o modificado do proxecto, que ascende a 68.082,26 €, unha vez aplicado ao mesmo a
porcentaxe de baixa ofertada no contrato inicial, segundo consta no certificado de existencia de
crédito incorporado ao expediente.
Visto o informe conxunto de Secretaría e Intervención de data 15 de maio de 2009.
Considerando a inaprazable necesidade concorrente, habida conta da necesidade de efectuar en
prazo a xustificación perante a entidade financiadora.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na
disposición adicional segunda da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007(257/2007).

En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Iniciar expediente de modificación do PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN
DE AMPLIACIÓN E REFORMA DA CASA CONSISTORIAL. CONCELLO DE TEO. 2ª
FASE, redactado pola arquitecta Dª. Mercedes Rosón Varela.
Segundo.- Aprobar o PROXECTO MODIFICADO DA AMPLIACIÓN E REFORMA DA
CASA CONSISTORIAL, SEGUNDA FASE, redactado polo arquitecto municipal, Ignacio
Soto González, cun orzamento de 454.705,85 €.
Terceiro.- Aprobar o gasto por importe de sesenta e oito mil oitenta e dous euros con vinte e seis
céntimos de euros (68.082,26 €), con cargo á partida 121.62200 do orzamento municipal
vixente.
Cuarto.- Notifica-la presente a OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L. (OVIGA S.L.) dándolle
audiencia durante o prazo de 3 días, para que formule as alegacións que estime oportunas.
Teo, 15 de maio de 2009.
Martiño Noriega Sánchez”
En virtude do exposto a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía, acorda:
Primeiro.- Iniciar expediente de modificación do PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN
DE AMPLIACIÓN E REFORMA DA CASA CONSISTORIAL. CONCELLO DE TEO. 2ª
FASE, redactado pola arquitecta Dª. Mercedes Rosón Varela.
Segundo.- Aprobar o PROXECTO MODIFICADO DA AMPLIACIÓN E REFORMA DA
CASA CONSISTORIAL, SEGUNDA FASE, redactado polo arquitecto municipal, Ignacio
Soto González, cun orzamento de 454.705,85 €.
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Terceiro.- Aprobar o gasto por importe de sesenta e oito mil oitenta e dous euros con vinte e seis
céntimos de euros (68.082,26 €), con cargo á partida 121.62200 do orzamento municipal vixente.
Cuarto.- Notifica-la presente a OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L. (OVIGA S.L.) dándolle
audiencia durante o prazo de 3 días, para que formule as alegacións que estime oportunas.

5.- ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto non se presenta ningún/ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e cincuenta minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria Xeral,
dou fe.
O Alcalde

A Secretaria xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz

- 25 -

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL
- 28 DE MAIO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 10:10 horas do día 28 de maio de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión extraordinaria urxente
correspondente ao día da data.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
Non asisten, previa excusa:
D. Rafael Sisto Edreira
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA
2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DE CONTRATOS DO FEIL:
2.1..- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE “CONSTRUCCIÓN DE
CEMITERIO MUNICIPAL”.
2.2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE

“AFIRMADO E

ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA BALCAIDE-QUINTANS”.
2.3.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE “REFORMA INTEGRAL
DA RÚA CASTIÑEIRO DA URBANIZACIÓN OS TILOS”.
3.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE XESTIÓN DA ESCOLA
INFANTIL DA RAMALLOSA.
1

4.- DESIGNACIÓN MEMBROS DA MESA DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE
CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉCTICO EN CACHEIRAS.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA
Polo Sr. Alcalde dase conta de que a urxencia que xustifica a sesión que se está a celebrar ven
motivada pola necesidade de axilizar o expediente do contrato de xestión da escola infantil da
Ramallosa, aos efectos de contar coa documentación necesaria para a xustificación dos fondos
europeos que financian a obra (Programa PRODER II, AGADER; iniciativa comunitaria Leader
+), debéndose igualmente proceder á adxudicación definitiva dos procedementos abertos de
obras do FEIL co fin de cumprimentar os prazos esixidos pola regulamentación do citado fondo.

Sometida a votación, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, acorda
ratificar a urxencia da convocatoria.

2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DE CONTRATOS DO FEIL:
2.1..- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE “CONSTRUCCIÓN DE
CEMITERIO MUNICIPAL”.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 26/05/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da
Xunta de Goberno Local de data 4 de maio de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL” á empresa ALDASA CONSTRUCTORA
S.L.U., con CIF B-15760150, con estricta suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e a súa oferta, por importe de 580.000,00 € (500.000,00 € máis 80.000,00 € de
IVE), fixando o prazo de execución máximo do contrato en catro meses e vinte días naturais e
o número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicataria en oito (8), das que catro (4)
están integradas na empresa e catro (4) serán de nova contratación.
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 11/05/09, tal e como aparece acreditado no
expediente.
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Considerando que transcorrido o prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ó
da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á
empresa adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo,
segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía
de 03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “CONSTRUCCIÓN DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL” á empresa ALDASA CONSTRUCTORA S.L.U., con CIF B15760150 con estricta suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa
oferta, por importe de importe de 580.000,00 € (500.000,00 € máis 80.000,00 € de IVE), nas
condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 4
de maio de 2009.
Segundo.- Nomear director de obra á empresa CARBAJO Y BARRIOS, arquitectos asociados
SLP, e coordinador de seguridade e saúde ao arquitecto técnico D. LUIS FOLE BARRIO.
Terceiro.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Cuarto.- Devolver as garantías provisionais as empresas licitadoras, de acordo co establecido
no apartado 4 do artigo 91 da LCSP.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Sexto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 26 de maio de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “CONSTRUCCIÓN DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL” á empresa ALDASA CONSTRUCTORA S.L.U., con CIF B15760150 con estricta suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta,
por importe de importe de 580.000,00 € (500.000,00 € máis 80.000,00 € de IVE), nas condicións
fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 4 de maio de
2009.
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Segundo.- Nomear director de obra á empresa CARBAJO Y BARRIOS, arquitectos asociados
SLP, e coordinador de seguridade e saúde ao arquitecto técnico D. LUIS FOLE BARRIO.
Terceiro.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Cuarto.- Devolver as garantías provisionais as empresas licitadoras, de acordo co establecido no
apartado 4 do artigo 91 da LCSP.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Sexto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

2.2.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE

“AFIRMADO E

ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA BALCAIDE-QUINTANS”.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 26/05/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da
Xunta de Goberno Local de data 4 de maio de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“AFIRMADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BALCAIDE-QUINTÁNS” á
empresa F. GÓMEZ Y CÍA, S.L., con CIF B-15009533 con estricta suxeición ao prego de
cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 288.817,70 € (248.980,78
€ máis 39.836,92 € de IVE), fixando o prazo de execución máximo do contrato en trinta días
naturais, e o número total de persoas a ocupar pola empresa adxudicatarias en oito (8), das
que catro (4) están integradas na empresa e catro (4) serán de nova contratación.
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 11/05/09, tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ó
da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á
empresa adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo,
segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía
de 03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:

4

Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “AFIRMADO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BALCAIDE-QUINTÁNS” á empresa F. GÓMEZ
Y CÍA, S.L., con CIF B-15009533 con estricta suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e a súa oferta, por importe de 288.817,70 € (248.980,78 € máis 39.836,92 € de
IVE), nas condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional
de data 4 de maio de 2009.
Segundo.- Nomear director de obra e coordinador de seguridade e saúde ao enxeñeiro de
camiños D. ANGEL COLSA LLOREDA.
Terceiro.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Cuarto.- Devolver as garantías provisionais as empresas licitadoras, de acordo co establecido
no apartado 4 do artigo 91 da LCSP.
Quinto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Sexto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 26 de maio de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “AFIRMADO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BALCAIDE-QUINTÁNS” á empresa F.
GÓMEZ Y CÍA, S.L., con CIF B-15009533 con estricta suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 288.817,70 € (248.980,78 € máis
39.836,92 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de
adxudicación provisional de data 4 de maio de 2009.
Segundo.- Nomear director de obra e coordinador de seguridade e saúde ao enxeñeiro de
camiños D. ANGEL COLSA LLOREDA.
Terceiro.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Cuarto.- Devolver as garantías provisionais as empresas licitadoras, de acordo co establecido no
apartado 4 do artigo 91 da LCSP.
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Quinto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Sexto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

2.3.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE “REFORMA INTEGRAL
DA RÚA CASTIÑEIRO DA URBANIZACIÓN OS TILOS”.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 26/05/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da
Xunta de Goberno Local de data 4 de maio de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE CASTIÑEIRO DE LA URBANIZACIÓN “OS TILOS” á
empresa INDEZA, EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L., con CIF B-36009785 con estricta
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de
470.000,00 € (405.172,41 € máis 64.827,59 € de IVE), fixando o prazo de execución máximo
do contrato en catro meses e catorce días naturais e o número total de persoas a ocupar pola
empresa adxudicatarias en oito (8), das que catro (4) están integradas na empresa e catro (4)
serán de nova contratación.
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 11/05/09, tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ó
da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á
empresa adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo,
segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía
de 03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “REFORMA INTEGRAL
DE LA CALLE CASTIÑEIRO DE LA URBANIZACIÓN “OS TILOS” á empresa INDEZA,
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L., con CIF B-36009785 con estricta suxeición ao prego de
cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de 470.000,00 € (405.172,41
€ máis 64.827,59 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de
adxudicación provisional de data 4 de maio de 2009.
Segundo.- Contratar, mediante contrato menor por razón da contía, á empresa ARROKABE
ARQUITECTOS, SLP, CIF nº B-70102280, con domicilio na Rúa de San Pedro , 94 -2ª 15703
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Santiago de Compostela, para levar a cabo o servicio de DIRECCIÓN DE OBRA das obras de
“Reforma integral da rúa Castiñeiro na urbanización Os Tilos”, (PEM 340.481,02 €) por
importe de 10.214,43 €, IVE incluído (8.805,54 mais 1.408,89 € de IVE), considerando que a
arquitecto My Astrid Svefors Per-Jönson, que fora contratada para a dirección destas obras,
mediante Resolución da Alcaldía de 27 de febreiro de 2009 (112/09), renunciou a levar a
dirección das mesmas, mediante escrito de 20 de marzo de 2009, (rexistro de entrada nº 2176
de 23/03/09).
Terceiro.- Nomear director de obra á empresa ARRKCABE ARQUITECTOS, SLP, e
coordinador de seguridade e saúde ao enxeñeiro técnico D. PABLO POUSO IGLESIAS.
Cuarto.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Quinto.- Devolver as garantías provisionais as empresas licitadoras, de acordo co establecido
no apartado 4 do artigo 91 da LCSP.
Sexto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Setimo.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 26 de maio de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “REFORMA
INTEGRAL DE LA CALLE CASTIÑEIRO DE LA URBANIZACIÓN “OS TILOS” á
empresa INDEZA, EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L., con CIF B-36009785 con estricta
suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de
470.000,00 € (405.172,41 € máis 64.827,59 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da
Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 4 de maio de 2009.
Segundo.- Contratar, mediante contrato menor por razón da contía, á empresa ARROKABE
ARQUITECTOS, SLP, CIF nº B-70102280, con domicilio na Rúa de San Pedro , 94 -2ª 15703
Santiago de Compostela, para levar a cabo o servicio de DIRECCIÓN DE OBRA das obras de
“Reforma integral da rúa Castiñeiro na urbanización Os Tilos”, (PEM 340.481,02 €) por
importe de 10.214,43 €, IVE incluído (8.805,54 mais 1.408,89 € de IVE), considerando que a
arquitecto My Astrid Svefors Per-Jönson, que fora contratada para a dirección destas obras,
mediante Resolución da Alcaldía de 27 de febreiro de 2009 (112/09), renunciou a levar a
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dirección das mesmas, mediante escrito de 20 de marzo de 2009, (rexistro de entrada nº 2176 de
23/03/09).
Terceiro.- Nomear director de obra á empresa ARROKABE ARQUITECTOS, SLP, e
coordinador de seguridade e saúde ao enxeñeiro técnico D. PABLO POUSO IGLESIAS.
Cuarto.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Quinto.- Devolver as garantías provisionais as empresas licitadoras, de acordo co establecido no
apartado 4 do artigo 91 da LCSP.
Sexto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Setimo.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello

3.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONTRATO DE XESTIÓN DA ESCOLA
INFANTIL DA RAMALLOSA.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 28/05/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, por acordo da Xunta de
Goberno Local de 8 de maio de 2009, adxudicouse provisionalmente o contrato de XESTIÓN DA
ESCOLA INFANTIL DA RAMALLOSA á empresa FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISIS
FESAN, con estricta suxeición aos pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións
técnicas e a súa oferta, cun canon de 157.413,50 € mais 25.186,16 € de IVE.
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 08/05/2009, tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que transcorrido o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da
publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, a empresa
citada presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando o disposto no artigo 135 e 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste
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acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007)
En virtude do exposto proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do contrato da XESTIÓN DA ESCOLA
INFANTIL DA RAMALLOSA á empresa FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISIS FESAN,
con CIF G-15597669, cun canon de 157.413,50 euros anuais mais 25.186,16 € de IVE, con estricta
suxeición aos pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas e a súa oferta
(proxecto de explotación e melloras en recursos e equipamento auxiliar ofertados).
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores sinalándolle os recursos procedentes, e dar traslado
ao departamento de Intervención para o seu coñecemento e efectos oportunos.
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da Provincia
de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
En Teo a 28 de maio de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do contrato da XESTIÓN DA
ESCOLA INFANTIL DA RAMALLOSA á empresa FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E
ANÁLISIS FESAN, con CIF G-15597669, cun canon de 157.413,50 euros anuais mais
25.186,16 € de IVE, con estricta suxeición aos pregos de cláusulas administrativas particulares e
prescricións técnicas e a súa oferta (proxecto de explotación e melloras en recursos e
equipamento auxiliar ofertados).
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores sinalándolle os recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención para o seu coñecemento e efectos oportunos.
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
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4.- DESIGNACIÓN MEMBROS DA MESA DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE
CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉCTICO EN CACHEIRAS.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 28/05/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 22 de
abril de 2009, para adxudicar as obras de “CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉTICO
EN CACHEIRAS-TEO”, financiado con cargo á 2ª fase do Plan Especial de herba artificial
nos campos de fútbol municipais 2007, aprobado pola Deputación Provincial de A Coruña e
rematado o prazo de presentación de ofertas é preciso nomear aos membros da Mesa de
Contratación que proceda a apertura das ofertas.
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación que deberá valorar as ofertas
presentadas para a contratación da obra de CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED
SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO, que de acordo co establecido na Disposición adicional
segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público estará
constituída da seguinte forma:
Presidente: O Alcalde, Martiño Noriega sánchez
Vocais:
-A Concelleira de cultura e deportes, Carme Hermida Gulias
-A Secretaria Xeral do Concello
-O Interventor do Concello
-O Arquitecto Municipal
-Un Concelleiro designado polo Grupo municipal Socialista.
Secretaria : A Adxunta a Secretaria. Suplente a funcionaria Elena Méndez Buela.
Segundo.- Convocar ós membros da Mesa para o acto de apertura de ofertas que terá
lugar o día 1 de xuño de 2009 ás 12 horas.
Teo, a 28 de maio de 2009
O Alcalde,
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación que deberá valorar as ofertas
presentadas para a contratación da obra de CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉTICO
EN CACHEIRAS-TEO, que de acordo co establecido na Disposición adicional segunda da Lei
30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público estará constituída da seguinte forma:
Presidente: O Alcalde, Martiño Noriega sánchez
Vocais:
-A Concelleira de cultura e deportes, Carme Hermida Gulias
-A Secretaria Xeral do Concello
-O Interventor do Concello
-O Arquitecto Municipal
-Un Concelleiro designado polo Grupo municipal Socialista.
Secretaria : A Adxunta a Secretaria. Suplente a funcionaria Elena Méndez Buela.
Segundo.- Convocar ós membros da Mesa para o acto de apertura de ofertas que terá lugar o día
1 de xuño de 2009 ás 12 horas.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as dez horas e trinta e cinco minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria xeral,
dou fe.
O Alcalde

A Secretaria Xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 1 DE XUÑO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:00 horas do día 1 de xuño de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 06.04.2009, 15.04.2009, 20.04.2009,
04.05.2009 E 08.05.2009.
2.-LICENZAS URBANÍSTICAS
3.- APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRA
4.- XUSTIFICACIÓNS DAS SUBVENCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 2008
5.- PROPOSTAS DA ALCALDÍA
6.- ROGOS E PREGUNTAS
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Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 06.04.2009, 15.04.2009, 20.04.2009,
04.05.2009 E 08.05.2009.

Acta da sesión ordinaria do día 6 de abril de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 06/04/2009
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
Acta da sesión extraordinaria do día 15 de abril de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 15/04/2009
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
Acta da sesión ordinaria do día 20 de abril de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 20/04/2009
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
Acta da sesión extraordinaria do día 04 de maio de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 04/05/2009
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes
Acta da sesión extraordinaria urxente do día 08 de maio de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria urxente celebrada con data de 08/05/2009
Interveño eu, Secretaria, e sinalo que na acta en cuestión foi detectado un erro no en
cabezamente e primeiro párrafo, posto que, pese a tratarse dunha sesión extraordinaria urxente,
recóllese na acta como sesión ordinaria.
-2-

Non habendo máis observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes coa corrección advertida, quedando o encabezamento e o primeiro párrafo da mesma
segundo se recolle a continuación:
“ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 08 DE MAIO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en
obras a Casa Consistorial), sendo as 13:45 horas do día 08 de maio de 2009, reuníronse en
primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión
extraordinaria urxente correspondente ao día da data, para a que foron debidamente
convocados/as”.

2.-LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº
257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación de licenzas.
As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais
pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

2.1. A D. GERMÁN GARCIA BOO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar illada en
O Sisto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado pola arquitecta Elena López
Fernández.
Expediente núm: 127.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
28.07.2008.
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-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio Ambiente de
“productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Elena López Fernández.
-Arquitecto técnico director: Lorenzo Capllonch Blanco.
-Edificabilidade: 0,04 m2/m2.
-Altura máxima: B+1, 6,45 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 4% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 11,20 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 12,50%. Altura do
cumio: 1,29 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 92.637,85 €.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.852,76 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.032,76 euros.

2.2. A Dª. MERCEDES PAZOS GONZÁLEZ, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
illada en Paraxó, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto José Mario
López Freire.
Expediente núm: 128.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e os seus modificados, visado no colexio oficial
de arquitectos con data 3.10.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio Ambiente de
“productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de decembro).
-A piscina debuxada no plano de situación deberá obter a preceptiva licenza municipal de obras.
-O espazo destinado á recollida e o almacenamento de residuos non poderá ter ningunha
construción destinada a tal efecto por estar a menos de oito metros do eixe da pista.
-Construirá a vivenda conforme aos planos modificados visados polo Colexio Oficial de
Arquitecto de Galicia con data 20.04.2009.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: José Mario López Freire.
-Arquitecto técnico director: Baudillo Brantuas Blanco.
-Edificabilidade: 0,13 m2/m2.
-Altura máxima: B+1, 5,98 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 9,89% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 16,37
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 24%. Altura do
cumio: 1,28 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 183.642,59 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3.672,85 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 392,43 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 4.185,28 euros.

2.3. A Dª. CRISTINA MONTES RODRÍGUEZ, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
en A Igrexa, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto Francisco Javier
Fernández Echeverría.
Expediente núm: 129.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Construirase de acordo co proxecto presentado e os seus modificados, visado no colexio oficial
de arquitectos con data 13.05.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Francisco Javier Fernández Echeverría.
-Arquitecto técnico director: Enrique Perol Rama.
-Edificabilidade: 0,16 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B, 3,28 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 17,70% (p. Neta). Recuamento á aliñación: >8 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3,5 m. Pendente máxima de cuberta: 36º Altura do
cumio: 2,58 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
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-Presuposto: 97.385,00 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.947,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 62,70 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.130,40 euros.

2.4. A D. LINO MARTÍN LEA SANTISO, licenza para construción de un cerre de 18 ml., con
bloque, postes e alambre, polo fronte da finca situada en Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 130.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 11,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 71,20 €.

2.5. A D. ENRIQUE GÓMEZ ABELLÁS, licenza para obras de picado e revocado do cerre
exterior, substitución de tellas (retellado) da edificación segundo presuposto, en Pontevea, 21,
parroquia de Reis.
Expediente núm: 131.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
CERRE:

-As obras executaranse de acordo coa autorización da Consellería executándose so no tramo que
cumpra a liñación oficial que figura nas normas vixentes.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.

CUBERTA:

-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
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terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país sobre as planchas de uralita, segundo o artigo 104.c) da
mencionada Lei, para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser
congruente coas características do contorno e os materiais empregados para a renovación e
acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán
harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 77,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 137,60 €.

2.6. A D. JUAN ANTONIO BARREIRO LÓPEZ, licenza para obras de reparación de tellado da
nave, pintado e instalación da mesma (mellorar instalacións interiores segundo presuposto) en
Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 132.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. As obras serán as mínimas de mantemento e conservación do uso preexistente en base
ao artigo 103 da Lei 9/2002 para edificacións fora de ordenación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 146,24 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 266,24 euros.
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2.7. A D. JOSÉ VIEITES PICÓN, licenza para obras de retellado da vivenda de 80 m2 e recercado
de ocos, segundo presuposto, en Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 133.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 97,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 157,40 euros.
2.8. A Dª. CARMEN CUENCE UZAL, licenza para obras de retellado da vivenda de 110 m2, en
Nespereira, parroquia de Luou.
Expediente núm: 134.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 68,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 128,44 euros.
2.9. A D. JOSÉ GONZÁLEZ CONCHEIRO, licenza para obras de retellado da cuberta de 150 m2,
en Pite, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 135.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 93,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 153,33 euros.
2.10. A Dª. CELIA CARMEN CAJADE ARES, licenza para obras de retellado de 80 m2 na
edificación existente, que sinala no plano de situación, en Freixeiro, 6, parroquia de Reis.
Expediente núm: 136.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma, respetando estrictamente a forma e características constructivas da edificación existente,
mantendo as pendentes..
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da

- 15 -

conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 euros.

2.11. A D. JOSÉ MANUEL ANTELO DUBRA, en representación de PAZO DE ADRÁN S.L., licenza
para obras de acondicionamento, segundo presuposto, no Pazo de Adrán, en Adrán, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 137.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 89,71 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 149,71 euros.

2.12. A D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, en nome da AGRUPACIÓN VECIÑAL
CAMPOSANTO DE LUOU, licenza para autorización de vertido de augas procedentes do

velatorio-tanatorio do cemiterio de Luou, segundo proxecto técnico redactado por Gaia
Enxeñería e asinado por Fidel Gude Sampedro e Javier González Casanova.
Expediente núm: 138.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A instalación executarase técnicamente de acordo co proxecto técnico presentado e cumprindo
as condicións que indica o informe da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible, Augas de Galicia.
-Faranse periodicamente os controis da eficacia e operacións de mantemento do sistema de
depuración que figuran no expediente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 201,68 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 261,68 euros.

3.- APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRA.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 29/05/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vista a certificación de obra número 1 e única da obra "Adecuación de vial entre Os Verxeles e
Oza", asinada polo director facultativo de obra, D. Manuel Novo Buján, e polo contratista
Martínez Montes e Hijos S.L. e de data 09/05/2009, e a factura correspondente por un importe
de 157.017,22 €,
Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 27/05/2009
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra "Adecuación de vial
entre Os Verxeles e Oza" así como a factura número 068/09 de data 09/05/2009, por importe de
157.017,22 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos
Teo, 29 de maio de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra "Adecuación de vial
entre Os Verxeles e Oza" así como a factura número 068/09 de data 09/05/2009, por
importe de 157.017,22 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos

4.- XUSTIFICACIÓNS DAS SUBVENCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 2008.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data 29/05/09,
que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto que mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 16/02/2009 concedéronse as
subvencións a entidades sen ánimo de lucro do Concello de Teo, convocadas mediante acordo
da Xunta de Goberno Local de 01/12/2008,
Vistas as contas xustificativas presentadas polas entidades beneficiarias,
Visto o informe de fiscalización da Intervención municipal e a Resolución desta Alcaldía de data
29/05/2009 pola que se solventan os reparos formulados,
Visto que naquelas contas xustificativas onde se acredita un importe de gastos inferior á
subvención concedida polo Concello somentes procede o pagamento do importe efectivamente
xustificado,
Propónse a adopción do seguinte ACORDO:
1.- Aprobar as contas xustificativas seguintes:
BENEFICIARIO

PAGOS A
SUBVENCION
CONTA
SUBVENCION
CONCEDIDA EFECTUADOS
A ABOAR

DEPORTIVAS (452.48900)
C.F. RARIS
CLUB AEROMODELISMO ESTELA

976,00 €

976,00 €

1.132,80 €

1.132,80 €

963,20 €

963,20 €

KORRETEO RACING
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SOCIEDADE DEPORTIVA IRMANDADE

806,40 €

806,40 €

S.D. CACHEIRAS

6.300,80 €

6.300,80 €

CLUB SAN FRANCISCO DE TEO

3.360,00 €

3.360,00 €

S.R. CALO

10.700,80 €

5.350,40 €

5.350,40 €

PRAIÑA S.P.C.

2.720,00 €

2.720,00 €

S.D.C. RECESENDE

2.720,00 €

2.720,00 €

2.556,80 €

2.556,80 €

RIO TELLA

867,20 €

867,20 €

A.C. ESCLEROSIS MULTIPLE

777,60 €

777,60 €

A.C. O CACHON

1.238,40 €

1.238,40 €

ASPAMITE

3.929,60 €

3.929,60 €

A.C. CRUCEIRO DO MONTE

3.171,20 €

3.171,20 €

2.057,60 €

2.057,60 €

822,40 €

822,40 €

AA.VV. RAIÑA VALDES

1.500,00 €

1.500,00 €

AA.VV. O CASTRO DE RECESENDE

1.283,20 €

1.283,20 €

AA.VV. AUGAS MANSAS

454,40 €

454,40 €

AA.VV NOVA REVOLTA

646,40 €

646,40 €

AA.VV IGEXA DE LAMPAI

716,80 €

716,80 €

1.526,40 €

1.526,40 €

1.555,20 €

1.555,20 €

FORMACION E TEMPO LIBRE
(463.48903)
MULLERES RURAIS DE TEO

VECIÑAIS (463.48903)
AA.VV BAIUCA
HERDEIROS DA UNION 1910

AA.VV. OS TILOS

ENTIDADES CULTURAIS (451.48900)
A OLIVEIRA
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CORO PARROQUIAL DE RARIS

556,80 €

556,80 €

CORO PARROQUIAL DE CACHEIRAS

646,40 €

646,40 €

A.C. ROSALIA DE CASTRO

8.713,60 €

8.713,60 €

POZO DA XERPA

1.603,20 €

1.603,20 €

A REGIONALISTA

473,60 €

473,60 €

8.224,00 €

8.224,00 €

BANDA DE MUSICA DE TEO
S.R. CALO

16.083,20 €

8.041,60 €

8.041,60 €

A.C. A PONTEVELLA

7.744,00 €

7.484,07 €

A.C. A MAMOA

4.800,00 €

4.800,00 €

SOCIEDADE DE CAZADORES

9.811,20 €

9.811,20 €

TEENSES POLA IGUALDADE

1.000,00 €

1.000,00 €

S.A.G. CALO

1.948,40 €

1.948,40 €

S.A.G. CACHEIRAS

2.025,60 €

2.025,00 €

ANPA RIO TELLA (A RAMALLOSA)

2.412,80 €

2.412,80 €

ANPA A RABADELA (CALO)

2.412,80 €

2.412,80 €

CEIP OS TILOS

2.000,00 €

2.000,00 €

IES CACHEIRAS

38.000,00 €

38.000,00 €

969,60 €

969,60 €

CEIP A IGREXA-CALO

2.412,80 €

2.412,80 €

ANPA COVAS (OS TILOS)

2.412,80 €

2.412,80 €

CEIP A RAMALLOSA

2.412,80 €

2.412,80 €

ANPA IES CACHEIRAS

2.412,80 €

1.460,00 €

CRA DE TEO

2.937,60 €

2.937,60 €

MANTEMENTO DO MEDIO (533.48900)

EDUCACION (422.48900)

ASOC. XUVENIL VRENZA
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TOTAL

174.797,20 €

13.392,00 €

160.191,87 €

2.- Notificar o presente ós interesados con sinalamento dos recursos procedentes, e dar traslado
ós departamentos de Intervención e Tesourería para o seu coñecemento ós efectos oportunos e a
realización dos pagamentos procedentes.
Teo, 29 de maio de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes
e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar as contas xustificativas seguintes:
BENEFICIARIO

PAGOS A
SUBVENCION
CONTA
SUBVENCION
CONCEDIDA EFECTUADOS
A ABOAR

DEPORTIVAS (452.48900)
C.F. RARIS

976,00 €

976,00 €

1.132,80 €

1.132,80 €

KORRETEO RACING

963,20 €

963,20 €

SOCIEDADE DEPORTIVA IRMANDADE

806,40 €

806,40 €

S.D. CACHEIRAS

6.300,80 €

6.300,80 €

CLUB SAN FRANCISCO DE TEO

3.360,00 €

3.360,00 €

CLUB AEROMODELISMO ESTELA

S.R. CALO

10.700,80 €

5.350,40 €

5.350,40 €

PRAIÑA S.P.C.

2.720,00 €

2.720,00 €

S.D.C. RECESENDE

2.720,00 €

2.720,00 €

2.556,80 €

2.556,80 €

FORMACION E TEMPO LIBRE
(463.48903)
MULLERES RURAIS DE TEO
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RIO TELLA

867,20 €

867,20 €

A.C. ESCLEROSIS MULTIPLE

777,60 €

777,60 €

A.C. O CACHON

1.238,40 €

1.238,40 €

ASPAMITE

3.929,60 €

3.929,60 €

A.C. CRUCEIRO DO MONTE

3.171,20 €

3.171,20 €

2.057,60 €

2.057,60 €

822,40 €

822,40 €

AA.VV. RAIÑA VALDES

1.500,00 €

1.500,00 €

AA.VV. O CASTRO DE RECESENDE

1.283,20 €

1.283,20 €

AA.VV. AUGAS MANSAS

454,40 €

454,40 €

AA.VV NOVA REVOLTA

646,40 €

646,40 €

AA.VV IGEXA DE LAMPAI

716,80 €

716,80 €

1.526,40 €

1.526,40 €

1.555,20 €

1.555,20 €

CORO PARROQUIAL DE RARIS

556,80 €

556,80 €

CORO PARROQUIAL DE CACHEIRAS

646,40 €

646,40 €

A.C. ROSALIA DE CASTRO

8.713,60 €

8.713,60 €

POZO DA XERPA

1.603,20 €

1.603,20 €

A REGIONALISTA

473,60 €

473,60 €

8.224,00 €

8.224,00 €

VECIÑAIS (463.48903)
AA.VV BAIUCA
HERDEIROS DA UNION 1910

AA.VV. OS TILOS

ENTIDADES CULTURAIS (451.48900)
A OLIVEIRA

BANDA DE MUSICA DE TEO
S.R. CALO

16.083,20 €

8.041,60 €

8.041,60 €

A.C. A PONTEVELLA

7.744,00 €

7.484,07 €

A.C. A MAMOA

4.800,00 €

4.800,00 €
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MANTEMENTO DO MEDIO (533.48900)
SOCIEDADE DE CAZADORES

9.811,20 €

9.811,20 €

TEENSES POLA IGUALDADE

1.000,00 €

1.000,00 €

S.A.G. CALO

1.948,40 €

1.948,40 €

S.A.G. CACHEIRAS

2.025,60 €

2.025,00 €

ANPA RIO TELLA (A RAMALLOSA)

2.412,80 €

2.412,80 €

ANPA A RABADELA (CALO)

2.412,80 €

2.412,80 €

CEIP OS TILOS

2.000,00 €

2.000,00 €

IES CACHEIRAS

38.000,00 €

38.000,00 €

969,60 €

969,60 €

CEIP A IGREXA-CALO

2.412,80 €

2.412,80 €

ANPA COVAS (OS TILOS)

2.412,80 €

2.412,80 €

CEIP A RAMALLOSA

2.412,80 €

2.412,80 €

ANPA IES CACHEIRAS

2.412,80 €

1.460,00 €

CRA DE TEO

2.937,60 €

2.937,60 €

EDUCACION (422.48900)

ASOC. XUVENIL VRENZA

TOTAL

174.797,20 €

13.392,00 €

160.191,87 €

2.- Notificar o presente ós interesados con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ós departamentos de Intervención e Tesourería para o seu coñecemento ós efectos
oportunos e a realización dos pagamentos procedentes.

5.- PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto non se presente ningunha.
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6.- ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto non se presente ningún/ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta e cinco minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria xeral,
dou fe.
O Alcalde

A Secretaria Xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 15 DE XUÑO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:10 horas do día 15 de xuño de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria Xeral: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1.- LICENZAS URBANÍSTICAS
2.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE
REFORMA DA CASA CONSISTORIAL.
3.- MODIFICACIÓN DO CONTRATO DE REDACCIÓN DO PXOM.
4.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE “CAMPO DE FÚTBOL DE
CESPED SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO”
5.- PROPOSTAS DA ALCALDÍA
6.- ROGOS E PREGUNTAS
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Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1.- LICENZAS URBANÍSTICAS

Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº
257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación de licenzas.
As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais
pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

1.1. A Dª. AMALIA H. MOLDES TEO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar illada
en Tarrio, finca nº 624, parroquia de Recesende, segundo proxecto redactado pola arquitecta
Cruz Louzao Pernas.
Expediente núm: 139.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
12.02.2009 e os seus modificados posteriores.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio Ambiente de
“productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de decembro).
-Axustarase as condicións establecidas no informe de autorización do organismo autónomo
Augas de Galicia.
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-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar no Concello licenza municipal de obra,
con antelación a súa construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº

227 do 20 de novembro de 1992.

Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada polos
técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Cruz Louzao Pernas.
-Arquitecto técnico director: Manuel Ramón Louzao Pérez.
-Edificabilidade: 0,10 m2/m2.
-Altura máxima: B+1+A, 6,42 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 7% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 13,84 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 21 m. Pendente máxima de cuberta: 61%. Altura do
cumio: 3.50 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 119.172,00 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.383,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 312,39 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.815,83 euros.

1.2. A D. MARCELINO DIONISIO FONTÁNS CALVO, licenza para ampliación do garaxe anexo
dunha vivenda unifamiliar situada en Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 140.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
18.07.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Arturo Rodríguez Vilanova.
-Arquitecto técnico director: José Antonio Cerviño Pernas.
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-Edificabilidade: 0,133 m2/m2.
-Altura máxima: B+1+A, 6,42 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 17,17% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 13,84
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 10,74%. Altura do
cumio: 1,18 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 11.702,00 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 234,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 414,04 euros.

1.3. A Dª. MARÍA CELESTE FIGUEROA MOSQUERA, licenza para construción dun galpón de 24
m2 , para usos agrícolas, en Regoufe, finca nº 137, parroquia de Luou.
Expediente núm: 141.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo mínimo de 5
m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Superficie máxima 25 m2.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para harmonizar
coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor
medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
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-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 68,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 128,04 euros.

1.4. A D. RAMÓN CONDE SUÁREZ, licenza para construción de un cerre de 320 ml., con postes
e tela metálica, na finca nº 1460 de Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 142.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio.
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista principal e a 4 metros do eixe da
pista secundaria, situando a súa base na mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o
borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 199,10 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 259,10 €.

1.5. A D. MODESTO FERNÁNDEZ IGLESIAS, licenza para construción de un cerre de 40 ml. e
1,30 metros de altura, con bloque, en San Domingo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 143.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública de acceso, situando a súa
base na mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo, e a 4,00 metros do
eixe da pista interior.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
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-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,89 €.

1.6. A D. ANSELMO A. MILLÁN FERNÁNDEZ, licenza para construción de un cerre de 23 ml.
con base de pedra, postes e reixa, na finca nº 1040 de Cesar, parroquia de Calo.
Expediente núm: 144.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 14,31 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 74,31 €.

1.7. A D. JOSÉ BLANCO DOCE, licenza para construción de un cerre de 145 ml. con bloques,
postes e alambre, polo fronte da finca (95 ml.) e entre linceiros (50 ml.), na finca nº 1159 de
Penelas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 145.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo. A esquina do cerre entre
pistas será achaflanada.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 90,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 150,22 €.

1.8. A D. MANUEL TARRIO GIL, licenza para construción de un cerre, entre lindeiros, de 30 ml.,
con pedra do pais, na finca nº 479 de Xermeade, parroquia de Reis.
Expediente núm: 146.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste retranquearase unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública.
-Dará cumprimento das condicións que indique a compañía adxudicataria e de mantemento da
liña do oleoducto no caso de encontrarse o cerre na zona de influencia da rede existente.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 €.

1.9. A Dª. MARÍA CRUZ NOGUEIRA MÉNDEZ, licenza para construción de un cerre de 240 ml.,
na finca nº 1314 de Feros en solo rústico, segundo plano que xunta coa solicitude, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 147.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o resto
do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 149,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 209,33 €.

1.10. A D. AVELINO REGUEIRO LÓPEZ, licenza para construción de un cerre de 70 ml., entre
lindeiros, con bloques, postes e alambre, nas fincas nº 73 e 74 de Nespereira, parroquia de Luou.
Expediente núm: 148.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o resto
do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 €.

1.11. A Dª. PATRICIA PONCE RODRÍGUEZ, en representación de SUPERVISIÓN Y CONTROL
S.A., licenza para construción de un cerre de 33 ml., con base de bloque, postes e reixa, na finca

nº 90, estrada AC-841 de Cacheiras “Pozas”.
Expediente núm: 149.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Retranquearase á distancia e nas condicións que sinala na autorización da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestructuras, situando a base do cerre na mesma que a estrada AC841.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 20,53 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 80,53 €.

1.12. A D. MARIO ORTEGÓN CALA, licenza para construción de un cerre de 230 ml., con
bloques, postes e alambre, na finca nº 128 de Tribaldes, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 150.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas sin edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,00 metros e o resto
do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 143,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 203,11 €.
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1.13. A D. ANTONIO VIEIRO NOGUEIRA, licenza para construción de un cerre parcial de 30 ml.,
entre lindeiros, con bloques e alambre, en Casal, parroquia de Calo.
Expediente núm: 151.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 €.

1.14. A D. RAMIRO PÉREZ VIEITES, en representación de PENELAN S.L., licenza para
construción de un cerre, segundo proxecto técnico redactado polo arquitecto Antonio Sabucedo
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Costa, visado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia o 27.03.2009, informado
favorablemente por Augas de Galicia en escrito de data 13.03.2009, na finca nº 138 de Penelas,
parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 152.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico, na zona correspondente, que indica o
artigo 42,1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de
1,50 metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 110,00 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 170,00 €.

1.15. A Dª. Mª JOSEFINA DÍAZ RÍOS, licenza para construción de un cerre de 26 ml., entre
lindeiros, con base de bloque, postes e alambre, na finca nº 785 de Cornide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 153.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste retranquearase unha distancia mínima de 4 metros ao eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 16,18 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 76,18 €.

1.16. A D. JOSÉ SEOANE ALDARIZ, licenza para colocar dúas filadas de bloques sobre o cerre
existente entre lindeiros de 85 m. na finca nº 1024, de A Igrexa, parroquia de Cacheiras.
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Expediente núm: 154.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 52,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 112,89 €.

1.17. A Dª. ALCIRA ANGUEIRA EDREIRA, licenza para obras de restauración de muro de pedra
do peche frontal e posterior da casa, 31 ml., en Insua, parroquia de Luou.
Expediente núm: 155.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente,
podendo realizar obras mínimas de conservación e mantemento do peche existente en base ao
artigo 103 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 19,29 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 79,29 €.

1.18. A D. JOSÉ MANUEL MOSQUERA PONTE, licenza para obras de retellado da vivenda de
160 m2, na finca nº 1746 de Carballal, parroquia de Calo.
Expediente núm: 156.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 99,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 159,55 euros.

1.19. A Dª. MARÍA TERESA CARDOSO PAZOS, licenza para obras de retellado da vivenda de
164 m2, en Campos, nº 15, parroquia de Teo.
Expediente núm: 157.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 102,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 162,04 euros.
1.20. A D. MANUEL VÁZQUEZ SOUTO, licenza para obras de retellado da vivenda de 175 m2,
en Casalonga, nº 18, parroquia de Calo.
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Expediente núm: 158.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Tramitará autorización da Demarcación de Estradas para a N-550.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 108,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 168,89 euros.
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1.21. A Dª. MARÍA JESÚS NOVAS LIÑARES, licenza para obras de retellado da vivenda de 60
m2, na finca nº 303 de Fontenlo, parroquia de Teo.
Expediente núm: 159.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Tramitará autorización da Demarcación de Estradas da Xunta.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 euros.
1.22. A D. ALFONSO BLANCO LEBORÁN, licenza para obras de retellado da vivenda de 200 m2,
en Raxó, nº 7, parroquia de Cacheiras
Expediente núm: 160.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do informe favorable de Patrimonio.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

- 25 -

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 124,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 184,44 euros.
1.23. A D. CARLOS BARROS RODRÍGUEZ, licenza para obras de retellado da vivenda de 90 m2,
por danos do temporal, en Balcaide, nº 27, parroquia de Calo.
Expediente núm: 161.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma, respetando estrictamente a forma e características constructivas da edificación existente,
mantendo as pendentes.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 116,00 euros.
1.24. A Dª. MECEDES VÁZQUEZ MÍGUEZ, licenza para obras de retellado da vivenda de 100 m2
e adecentamento de fachada de 70 m2, en Vilares de Rúa de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 162.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 79,02 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 139,02 euros.

1.25. A D. JESÚS ALEJANDRO GALLOSO TOME, licenza para obras menores interiores de
rehabilitación de vivenda, segundo presuposto presentado, en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 163.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. As obras de instalación eléctrica será de substitución mínima de mecanismos e cableado
aos efectos de trámite segundo o artigo 194.3 da Lei 9/2002 e 15/2004.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 437,63 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 497,63 euros.

1.26. A D. ANTONIO REY FUENTES, licenza para obras de reposición de 8 ventás na vivenda de
Aido, nº 9, parroquia de Luou.
Expediente núm: 164.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,80 euros.

1.27. A D. MANUEL RODRÍGUEZ LAREO, licenza para obras menores na fachada da edificación
existente en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto
Alberto Blanco Rodríguez, visado no correspondente colexio o 22.12.2008.
Expediente núm: 165.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras serán menores de acrodo co artigo
195.3 da Lei Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e a Lei
15/2004 que a modifica e non afectarán á estructura da mesma, respetando estrictamente a forma
e características constructivas da edificación existente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os
materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 273,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 333,00 euros.

1.28. A D. JUAN BAUTISTA ALLER SUÁREZ, licenza para construción dun porche aberto de 6 x
2 metros adosado, en Aido, nº 11, parroquia de Luou.
Expediente núm: 166.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán de estructura sinxela e segura, retranqueándose un mínimo de 3 metros a
lindeiros e 8 metros ao eixe da pista pública.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 16,08 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 76,08 euros.

1.29. A D. SERAFÍN LUEIRO SOUTO, licenza para obras de reparación de tubería de auga
particular de 1,50 metros en Casalonga, parroquia de Calo.
Expediente núm: 167.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona.
-Dará cumprimento das condicións técnicas da compañía adxudicataria Aquagest.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 6,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,00 euros.

1.30. A D. FERNANDO GARCÍA NOVO, en representación de FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN, licenza para acondicionamento de finca para aparcamento provisional de
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turismos, extendendo zahora en 900 m2 aproximadamente, en Póboa, na finca que se indica na
solicitude, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 168.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Serán exclusivamente obras de rasanteo e nivelación e non modificarán o sistema de drenaxes e
regas de solos debendo respetar o medio natural e non suporán unha agresión a este nin variarán
a morfoloxía da paisaxe do lugar.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural, ambiental e mellora do aproveitamento dos recursos naturais
da finca.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,00 euros.
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A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.31.-Escrito presentado por Dª. Mª INMACULADA HERRÁN MOSQUERA, de data 7.04.2009,
con rexistro de entrada no Concello núm. 2761, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 2.06.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. Mª INMACULADA HERRÁN MOSQUERA, a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-301-14/09), para unha vivenda unifamiliar en

Regoufe, parroquia de Luou, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
171/05, de data 7.06.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

1.32.-Escrito presentado por D. FRANCISCO RAMÓN BLANCO LAMAS, de data 7.05.2009, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3689, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 2.06.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. FRANCISCO RAMÓN BLANCO LAMAS, a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-305-15/09), para unha vivenda unifamiliar en

Regoufe, parroquia de Luou, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
173/07, de data 8.10.2007.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

1.33.-Escrito presentado por D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de PROVIFAS S.L., de
data 22.12.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 11930, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
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Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 2.06.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de
PROVIFAS S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-284-16/09), para unha

vivenda unifamiliar en Vilar de Calo, finca nº 220 –P1 (G1), parroquia de Calo, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 49/02, de data 18.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

1.34.-Escrito presentado por D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de PROVIFAS S.L., de
data 22.12.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 11931, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 2.06.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de
PROVIFAS S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-285-17/09), para unha

vivenda unifamiliar en Vilar de Calo, finca nº 220 –P2 (G1), parroquia de Calo, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 51/02, de data 18.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

1.35.-Escrito presentado por D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de PROVIFAS S.L., de
data 22.12.2008, con rexistro de entrada no Concello núm. 11932, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 2.06.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de
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PROVIFAS S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-286-18/09), para unha

vivenda unifamiliar en Vilar de Calo, finca nº 220 –P3 (G1), parroquia de Calo, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 53/02, de data 18.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

1.36.-Escrito presentado por D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en nome e representación de VIVIENDAS
TEO S.L., de data 15.05.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 3962, no que solicita

licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 2.06.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en nome e representación de
VIVIENDAS TEO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-306-19/09), para catro

vivendas unifamiliares en Cesar, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 293/04, de data 8.11.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 360,00 €.

B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CORRECCIÓN ERRO
1.37.-Visto que na licenza urbanística concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data
16.03.2009, expte. 65/09, a Dª. ISAURA CACHEDA CAJARAVILLE, para construción dunha
vivenda unifamiliar illada, na finca nº 691-1 “Filgueira”, parroquia de Reis existe un erro en
canto á liquidación aprobada.

Na citada licenza recóllese o seguinte:
“Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalación e obras (provisional): 1.692,00 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 391,43 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.203,43 euros”

Cando a liquidación correcta sería:
“Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalación e obras (provisional): 1.504,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 285,45 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.909,45 euros”

Considerando o disposto no artigo 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico
das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común.

En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Rectificar o erro detectado no acordo da Xunta de Goberno Local do 16.03.2009 en relación
co expediente 65/09, correxíndose a liquidación aprobada.
2º) Dar conta deste acordo á interesada e ao Departamento de Intervención para proceder á
devolución da diferencia por importe de 293,98 €.

2.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE
REFORMA DA CASA CONSISTORIAL.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
12/06/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA ALCALDÍA
Visto o expediente de modificación do PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE
AMPLIACIÓN E REFORMA DE CASA CONSISTORIAL. CONCELLO DE TEO. 2ª FASE,
redactado pola arquitecta Mercedes Rosón Varela, iniciado mediante acordo da Xunta de
Goberno Local de 18/05/2009.
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Cumprimentados os trámites que para a modificación de proxecto de obras se esixen no artigo
146 do R.D. Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de
Contratos das Administracións Públicas (TRLCAP).
Visto que a empresa OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L., mediante escrito de 11 de xuño (rex.
entrada nº 5236, de 12/06/2009), declara estar de acordo co reformado do proxecto.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción desta acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos
do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente de modificación do “PROXECTO BÁSICO E DE
EXECUCIÓN DE AMPLIACIÓN E REFORMA DA CASA CONSISTORIAL. CONCELLO
DE TEO. 2ª FASE” redactado pola arquitecta Mercedes Rosón Varela, quedando substituído
polo “PROXECTO MODIFICADO DA AMPLIACIÓN E REFORMA DA CASA
CONSISTORIAL, SEGUNDA FASE” redactado polo arquitecto municipal Ignacio Soto
González.
Segundo.- Fixar a garantía definitiva do contrato modificado na cantidade de 2.723,30 €
(correspondente ao 4% do aumento do proxecto modificado, unha vez aplicada a porcentaxe de
baixa do contrato inicial), que terá que constituír o contratista no prazo de 15 días hábiles a
contar dende o seguinte ao da recepción do presente en calquera das formas previstas no artigo
36 do TRLCAP, de acordo co previsto nos artigos 41 e 42 do citado texto legal.
Terceiro.- A obra deberá executarse no prazo de cinco meses a contar dende o seguinte ao da
formalización da modificación en documento administrativo de acordo co revisto no art. 54 do
TRLCAP
Cuarto.- Notificar este acordo aos interesado con sinalamento dos recursos procedentes.
En Teo, a 12 de xuño
Martiño Noriega Sánchez”
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En virtude do exposto a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía, acorda:
Primeiro.- Aprobar o expediente de modificación do “PROXECTO BÁSICO E DE
EXECUCIÓN DE AMPLIACIÓN E REFORMA DA CASA CONSISTORIAL.
CONCELLO DE TEO. 2ª FASE” redactado pola arquitecta Mercedes Rosón Varela,
quedando substituído polo “PROXECTO MODIFICADO DA AMPLIACIÓN E
REFORMA DA CASA CONSISTORIAL, SEGUNDA FASE” redactado polo arquitecto
municipal Ignacio Soto González.
Segundo.- Fixar a garantía definitiva do contrato modificado na cantidade de 2.723,30 €
(correspondente ao 4% do aumento do proxecto modificado, unha vez aplicada a porcentaxe de
baixa do contrato inicial), que terá que constituír o contratista no prazo de 15 días hábiles a
contar dende o seguinte ao da recepción do presente en calquera das formas previstas no artigo
36 do TRLCAP, de acordo co previsto nos artigos 41 e 42 do citado texto legal.
Terceiro.- A obra deberá executarse no prazo de cinco meses a contar dende o seguinte ao da
formalización da modificación en documento administrativo de acordo co revisto no art. 54 do
TRLCAP.
Cuarto.- Notificar este acordo aos interesado con sinalamento dos recursos procedentes.

3.- MODIFICACIÓN DO CONTRATO DE REDACCIÓN DO PXOM.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
12/06/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA ALCALDÍA
Con data de 10 de maio de 2001 formalizouse en documento administrativo o contrato para a
asistencia técnica para a redacción do Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Teo,
con Oficina de Planeamiento S.A., por importe de 239.827,87 €.
Vista a necesidade de adaptar a documentación ás prescripcións da Lei 9/2002, de 30 de
decembro, a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria de 08/01/2004, acordou modificar o
contrato en vigor cun incremento de 45.193,69 €, formalizándose a modificación en documento
administrativo o 01/09/2004.
Á vista da Resolución de 17 de setembro de 2007 (rex. entrada nº 7204, de 02/10/2007) da
Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, pola que se establecen os requisitos para
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declarar a exclusión do sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de
Teo aos requisitos do art. 7 da Lei 9/2006, de 28 de abril, de Avaliación Ambiental Estratéxica,
a Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria de 17/12/2007, acordou modificar por
segunda vez o contrato de redacción do PXOM, valorándose os traballos en 47.411,19 €,
acordàndose igualmente un prorrateo das fases de pagamanento. Con data de 30/01/2008
formalízase a modificación en documento administrativo.
Vista a Orde do 11 de febreiro de 2009 sobre aprobación definitiva do Plan Xeral de
Ordenación Municipal do Concello de Teo (A coruña) da Conselleira de Política Territorial,
Obras Públicas e Transporte (rex. entrada nº 1001, de 12/02/2009), resolvendo non outorgar a
aprobación definitiva ao plan xeral de ordenación municipal do Concello de Teo e esixindo ao
Concello a elaboración dun documento no que se integren os cambios ou correccións
producidas como consecuencia da Resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible
pola que se declarou a inviabilidade de someter o PXOM ao procedemento de avaliación
ambiental estratéxica, así como as modificacións precisas para corrixir as deficiencias
expresadas na citada Orde.
Vista a “proposición sobre alcance técnico e valoración económica dos traballos
complementarios dos de redacción do plan xeral necesarios e previos á cumprimentación da
Orde da Cosellería de Política Territorial, Obras Púbicas e Transportes de 11.02.09 sobre
aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Teo”, presentada
pola empresa adxudicataria o 11/06/2009 (rex. entrada nº 5207).
Visto o informe conxunto de Secretaría e Intervención de 12/06/2009.
Considerando que concorren razóns de interese público que xustifican a modificación do
contrato, debido a necesidades novas e causas imprevistas que se poñen de manifesto na
proposición sobre alcance técnico e valoración económica dos traballos complementarios dos
de redacción do plan xeral anteriormente citada.
Considerando que existe consignación orzamentaria para facer fronte ao gasto que supón a
modificación con cargo á partida orzamentaria 432.64000, tal e como se desprende do
certificado de existencia de crédito de data 12/06/2009, incorporado ao expediente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos
do Sector Público, e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
Considerando que a modificación á que se refire o presente, tramitouse a instancia do
adxudicatario, resultando polo tanto innecesaria á audiencia previa ao mesmo.
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente da modificación (terceira) do contrato de asistencia técnica
para a redaccion do Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Teo.
Segundo.- Aprobar o gasto por importe de corenta e sete mil oitocentos setenta euros
(47.870,00 €), con cargo á partida 432.64000 do orzamento municipal vixente.
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O abonos dos honorarios producirase contra entrega da documentación, recibida de
conformidade, cos seguintes pagos parcais:
1ª FASE:
Á entrega do Informe para a cumprimentación da Orde de 11.02.09 – 80 %
2ª FASE:
Á entrega do documento refundido do PXOM para cumprimentar a Orde de 11/02/2009- 20 %
Terceiro.- Fixar a garantía definitiva do contrato modificado na cantidade de 1.914,80 €,
correspondente ao 4 % do importe da modificación, que terá que constituír o contratista no
prazo de 15 días hábiles a contar dende o seguinte ao da recepción do presente en calquera das
formas previstas no artigo 36 do TRLCAP, de acordo co previsto nos artigos 41 e 42 do citado
texto legal.
Cuarto.- Os traballos aos que se refire a presente deberán estar rematados no prazo de tres
meses a contar dende o seguinte ao da formalización da modificación en documento
administrativo de acordo co revisto no art. 54 do TRLCAP.
Quinto.- Notificar este acordo aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.
Teo, 12 de junio de 2009.
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o expediente da modificación (terceira) do contrato de asistencia técnica
para a redaccion do Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Teo.
Segundo.- Aprobar o gasto por importe de corenta e sete mil oitocentos setenta euros (47.870,00
€), con cargo á partida 432.64000 do orzamento municipal vixente.
O abonos dos honorarios producirase contra entrega da documentación, recibida de
conformidade, cos seguintes pagos parcais:
1ª FASE:
Á entrega do Informe para a cumprimentación da Orde de 11.02.09 – 80 %
2ª FASE:
Á entrega do documento refundido do PXOM para cumprimentar a Orde de 11/02/2009- 20 %
Terceiro.- Fixar a garantía definitiva do contrato modificado na cantidade de 1.914,80 €,
correspondente ao 4 % do importe da modificación, que terá que constituír o contratista no prazo
de 15 días hábiles a contar dende o seguinte ao da recepción do presente en calquera das formas
previstas no artigo 36 do TRLCAP, de acordo co previsto nos artigos 41 e 42 do citado texto
legal.
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Cuarto.- Os traballos aos que se refire a presente deberán estar rematados no prazo de tres meses
a contar dende o seguinte ao da formalización da modificación en documento administrativo de
acordo co revisto no art. 54 do TRLCAP.
Quinto.- Notificar este acordo aos interesados con sinalamento dos recursos procedentes.

4.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE “CAMPO DE FÚTBOL DE
CESPED SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO”.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
08/06/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación instruído, mediante procedemento negociado, para adxudicar
as obras de “CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO”, por
importe de 400.000,- €, obra financiada con cargo á 2ª fase do Plan Especial de herba artificial
nos campos de fútbol municipais 2007, da Deputación Provincial de A Coruña, aprobado por
acordo da Xunta de Goberno Local de 29/04/2009
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 14/05/09,
presentouse oferta as seguintes empresas:
1.- MARTINEZ MONTES E HIJOS,S.L. (rexistro de entrada nº 3.883)
2.- CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. (rexistro de entrada nº 3.885)
3.- FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA, S.L. (rexistro de entrada nº 3.886)
4.- ALDASA CONSTRUCTORA. (rexistro de entrada nº 3.930)
5.- HVO CONSTRUCCIONES (rexistro de entrada nº 3.932)
6.- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. (rexistro de entrada nº 3.933)
7.- ALVAC, S.A. (rexistro de entrada nº 3.934)
8.- INDEZA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L. (rexistro de entrada nº 3.935)
9.- CALFENSA PROYECTOS, S.L. (rexistro de entrada nº 3.938)
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Considerando que foron admitidas á licitación todas as empresas por ter presentada a
documentación necesaria e contar coa clasificación esixida no Prego de cláusulas
administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que aplicados os criterios de valoración previstos no Prego de cláusulas
administrativas, conforme ó acordado pola Mesa de contratación na sesión de 01/06/09, obtense
o seguinte resultado:
EMPRESA

MARTINEZ MONTES E HIJOS
S.L

REDUCCIÓN

OFERTA

PUNTUACIÓN

DE PRAZOS

ECONÓMICA

TOTAL

10,00

5,00

15,000 puntos

10,00

3,528

13,528 puntos

3,755

8,7812 puntos

5,0262

4,551

9,5772 puntos

5,0262

1,793

6,8192 puntos

9,7091

3,627

13,3361 puntos

CONSTRUCCIONES PONCIANO
NIETO, S.

FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.
C. ALDASA SLU

5,0262

UTE HVO E
CONSTRUCCIONES E.C.
CASAS, S.L
UTE POLIGRAS IBÉRICA, S.A.
E COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS S.A
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ALVAC, S.A

8,5939

4,486

13,0799 puntos

1,0000

0,000

1,000 puntos

8,5939

2,290

10,8839 puntos

INDEZA EDIFICACIÓN Y OBRA
CIVIL,S.L

UTE CALFENSA PROYECTOS,
S.L. E ASOGAL
CONSTRUCCIÓNS, S.L

Considerando que, á vista do resultado obtido polas empresas licitadoras, a Mesa de
Contratación, na reunión celebrada o 4/6/09, formula proposta de adxudicación a favor da
empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
Considerando o disposto nos artigo 135 e 138 Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da LCSP en relación co Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED
SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO” á empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L., CIF
nº B-15025372, con estrica suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa
oferta, por importe de TRESCENTOS DOCE MIL EUROS (312.000,-€) IVE incluído,
(268.965,52 € mais 43.034,48 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 13.448,28 €, correspondente
ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, que terá que constituír o contratista no prazo
de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da adxudicación
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provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario
deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o art. 135.4 da LCSP.
Terceiro..- Nomear como director da obra ao arquitecto municipal, redactor do proxecto, D.
Ignacio Soto González, e como Coordinador de Seguridade e Saúde á empresa Prevención
Riesgos Laborales del Noroeste S.L.U. (PRENOR).
Cuarto.- Notificar o acordo de adxudicación provisional aos licitadores e publicalo no perfil do
contratante do Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 8 de xuño de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

En virtude do exposto a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía, acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED
SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO” á empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.,
CIF nº B-15025372, con estrica suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a
súa oferta, por importe de TRESCENTOS DOCE MIL EUROS (312.000,-€) IVE incluído,
(268.965,52 € mais 43.034,48 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 13.448,28 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, que terá que constituír o contratista no prazo de
15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da adxudicación provisional no
perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente
presentar a documentación á que se refire o art. 135.4 da LCSP.
Terceiro..- Nomear como director da obra ao arquitecto municipal, redactor do proxecto, D.
Ignacio Soto González, e como Coordinador de Seguridade e Saúde á empresa Prevención
Riesgos Laborales del Noroeste S.L.U. (PRENOR).
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Cuarto.- Notificar o acordo de adxudicación provisional aos licitadores e publicalo no perfil do
contratante do Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.

5.- PROPOSTAS DA ALCALDÍA
5.1.

APROBACIÓN

DE

CONTAS

XUSTIFICATIVAS

DE

SUBVENCIÓNS

A

PADROADOS DE CEMITERIOS
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
12/06/2009, que se recolle a continuación:
“ PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto que mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 07/10/2008 polo que se conceden
as subvencións a Padroados de cemiterios e outras entidades sen fin de lucro promotoras de
cemiterios veciñais do Concello.
Visto que, aínda que fora do prazo de xustificación, a entidade Fundación Cementerio Parroquial
de San Xoán de Calo presentou a conta xustificativa correspondente:

Visto o informe de reparo nº 6/09 da Intervención municipal e a Resolución desta Alcaldía de
12/06/09, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO:
1.- Aprobar as contas xustificativas seguintes:
Beneficiario

Subvención a aboar

Fundación Cementerio parroq. S. Xoán de Calo
Parroquia Santa María de Vaamonde

3.970,00 €
4.500,00 €

2.- Notificar o presente ós interesados con sinalamento dos recursos procedentes, e dar traslado ó
departamento de Intervención para o seu coñecemento ós efectos oportunos”.
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En virtude do exposto a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía, acorda:
1.- Aprobar as contas xustificativas seguintes:
Beneficiario

Subvención a aboar

Fundación Cementerio parroq. S. Xoán de Calo
Parroquia Santa María de Vaamonde

3.970,00 €
4.500,00 €

2.- Notificar o presente ós interesados con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ó departamento de Intervención para o seu coñecemento ós efectos oportunos.

6.- ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto non se presenta ningún/ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria Xeral,
dou fe.
O Alcalde

A Secretaria xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 06 DE XULLO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:10 horas do día 06 de xullo de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias.
Secretaria Acctal: D.ª Pilar Sueiro Castro, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1. APROBACIÓN DE ACTAS DA SESIÓN ORDINARIA DE 18/05/2009, SESIÓN
EXTRAORDINARIA URXENTE DE 28/05/2009 E SESIÓN ORDINARIA DE 01/06/2009.
2. LICENZAS URBANÍSTICAS
3. CONTRATACIÓN
3.1. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE “AXEITAMENTO DO VIAL
AMENEIRO-TEXEXE-CALO” (POS 2009)
3.2. ADXUDICACIÓN PROVISONAL DA OBRA DE “ ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN LAMAS-GULDRÍS-MONTES” (POS 2009)
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3.3. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DO “CAMPO DE FÚTBOL DE
CESPED SINTÉTICO DE CACHEIRAS”
4. APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS
5. DEVOLUCIÓN DE AVAIS
6. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
7- ROGOS E PREGUNTAS
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1. APROBACIÓN DE ACTAS DA SESIÓN ORDINARIA DE 18/05/2009, SESIÓN
EXTRAORDINARIA URXENTE DE 28/05/2009 E SESIÓN ORDINARIA DE 01/06/2009.

Acta da sesión ordinaria do día 18 de maio de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 18/05/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.
Acta da sesión extraordinaria urxente de 28 de maio de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria urxente celebrada con data de 28/05/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.
Acta da sesión ordinaria do día 01 de xuño de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 01/06/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.
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2. LICENZAS URBANÍSTICAS
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data 03/07/2007 (nº
257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte relación de licenzas.
As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais
pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

2.1. A D. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ LEAL, licenza para reforma e ampliación dunha
vivenda unifamiliar situada en Carballal, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto Carlos Mosquera del Palacio.
Expediente núm: 169.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
19.06.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Carlos Mosquera del Palacio.
-Arquitecto técnico director: Oscar Pérez Botana.
-Edificabilidade: Edificación existente.
-Altura máxima: B+1, 7,00 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: Edificación existente. Recuamento á aliñación:
Edificación existente. Recuamento a lindeiros: Edificación existente. Pendente máxima de
cuberta: 41%. Altura do cumio: 1,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 28.336,80 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 566,74 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 686,74 euros.

2.2. A D. SANTIAGO PÉREZ-SCHOFIELD LORENZO, licenza para a construción dun porche
anexo a unha vivenda unifamiliar situada en Casaldomiro, parroquia de Recesende, segundo
proxecto redactado pola arquitecta Mercedes Rosón Varela.
Expediente núm: 170.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
11.05.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-Terase en conta a lexislación vixente no referente aos residuos da construción.
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-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 50,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 230,00 euros.
2.3. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, licenza para construción dun galpón de 25 m2, en
Pontevea, finca nº 744, parroquia de Reis.
Expediente núm: 171.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo mínimo de 5
m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Superficie máxima 25 m2.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para harmonizar
coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor
medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.

2.4. A D. DIEGO CARRO MOSQUERA, licenza para construción de un cerre de 245 ml., con base
de pedra, postes e reixa (35 ml.) polo fronte da finca e con bloques, postes e alambre (210 ml)
entre lindeiros, na finca nº 1060 de Mosteiro, parroquia de Lampai.
Expediente núm: 172.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Darase cumprimento das condicións da autorización previa da Consellería de Cultura Patrimonio.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 152,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 212,44 €.

2.5. A Dª. MONSERRAT POUS ISERN, licenza para construción de un cerre de 170 ml., con tubo
metálico con malla de 2,00 metros de alto, na finca nº 1222 B de Pedrouso, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 173.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase 5 metros ao eixe da pista, situando a súa base na mesma cota que o pavimento
da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 105,77 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 165,77 €.

2.6. A Dª. Mª BELÉN CAJARAVILLE SEIJO, licenza para construción de un cerre de 95 ml. con
bloques, postes e alambre, na finca nº 676-a de Pazos, parroquia de Reis.
Expediente núm: 174.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase 5 metros ao eixe da pista, situando a súa base na mesma cota que o pavimento
da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50 metros e o
resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,11 €.

2.7. A Dª. MANUELA PIEDRA VÁZQUEZ, licenza para construción de un cerre de 92 ml., do
fronte da finca pola cara norte, con postes de cemento e alambre, na finca nº 1 de Ramallosa,
parroquia de Lucí.
Expediente núm: 175.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre estará formado por postes e alambre e situarase á distancia mínima de 4 metros dende o
eixe do camiño.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas sen edificación.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 57,24 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 117,24 €.

2.8. A Dª. Mª ELENA SEOANE ORJALES, licenza para obras de retellado do cuberto por danos do
temporal de 50 m2, na finca nº 1137 de Pedrouso, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 176.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
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edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais e as pendentes da cuberta.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 euros.
2.9. A Dª. CARMEN BALEATO PENA, licenza para obras de retellado do cuberto de 60 m2, na
finca nº 95 de Samar, parroquia de Reis.
Expediente núm: 177.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais e as pendentes da cuberta.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 euros.

2.10. A Dª. DOLORES SUÁREZ PIÑEIRO, licenza para obras de acondicionamento da vivenda,
segundo presuposto, que afecta a retellado 160 m2, picado e cintado de fachadas, demolición
local anexo, sustitución de ventás, etc, en Eio dos Ferreiros, parroquia de Oza.
Expediente núm: 178.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. As obras serán as mínimas de mantemento e conservación do uso preexistente en base
ao artigo 103 da Lei 9/2002 para edificacións fora de ordenación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.294,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 1.354,20 euros.
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2.11. A D. XOAN COSTOYA SECO, licenza para obras de acondicionamento de baños, pintura e
ventás na vivenda nº 11 de Vilar, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 179.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras serán menores non afectando á
estructura, instalacións, uso, deseño exterior, condicións de habitabilidade e seguridade.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais e as pendentes da cuberta.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 266,60 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 326,60 euros.

2.12. A D. ÁNGEL GONZÁLEZ BLANCO, licenza para obras menores interiores de cambio de
bañera por plato de ducha e alicatado da zona, na vivenda 2º D da rúa Loureiro U-5-B, Os Tilos.
Expediente núm: 180.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura e instalacións da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10,27 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,27 euros.

2.13. A D. MANUEL ERNESTO CORBELLE CALVIÑO, licenza para obras de pintura exterior de
fachada de 140 m2, na finca nº 367 de Vilariño.
Expediente núm: 181.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura e instalacións da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os
materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,45 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,45 euros.

2.14. A D. JOSÉ RAMÓN LATA ANDRADE, licenza para obras de construción dunha rampa de
acceso de 4 metros de ancho na esquina da finca nº 1078 de Socastro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 182.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-A canalización situarase seguindo o retranqueo do cerre, formando chaflan na esquina da finca e
a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista.
-O diámetro mínimo da tubaxe será de 40 centímetros de diámetro.
-O acceso afirmarase en perfectas condicións co mesmo material da pista pública.
-O pavimento sobre o tubo situarase na mesma cota que a pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 61,00 euros.

2.15. A D. MARCELINO FERNÁNDEZ DÍEZ, licenza para obras de canalización atravesando a
pista municipal para acometida de servizos municipais, para dúas vivendas en construción
correspondentes as licenzas 95/04 e 96/04 en Cabovila, parroquia de Calo.
Expediente núm: 183.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetando as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona, instalando a tubería a unha profundidade mínima de 80
centímetros para evitar roturas por parte das maquinas de obras públicas. Existe aval por imposte
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de 200 €., ingresado na conta do Concello do Banco Gallego de A Ramallosa, para responder dos
posibles danos en bens públicos.
-Dará cumprimento das condicións técnicas da compañía adxudicataria Aquagest.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,00 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.17.-Escrito presentado por Dª. CARMEN CASTRO JAMARGO, de data 15.01.2009, con rexistro
de entrada no Concello núm. 275, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 22.06.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. CARMEN CASTRO JAMARGO, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-291-20/09), para unha vivenda unifamiliar en A Igrexa,

“Freiria”, finca nº 371-3-Parcela 1, parroquia de Reis, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 300/05, de data 4.10.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

2.18.-Escrito presentado por D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, de data 4.11.2008, con rexistro
de entrada no Concello núm. 10548, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 22.06.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-281-21/09), para unha vivenda unifamiliar en A Igrexa,

“Freiria”, finca nº 371-3-Parcela 2, parroquia de Reis, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 301/05, de data 4.10.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

2.19.-Escrito presentado por D. MANUEL NIÑEROLA CORNADO, en nome e representación de
RESIDENCIAL VALLE DE RAMALLOSA S.L., de data 13.12.2007, con rexistro de entrada no

Concello núm. 9678, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do arquitecto municipal de data 3.07.2009, o informe de Secretaría de data
3.07.2009 e demais documentos obrantes no expediente.
Considerando que obran no expediente certificados de Seguros de Caución, por valor de
322.493,00 € e 147.489,09 € para garantir a finalización da execución das obras da urbanización.
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. MANUEL NIÑEROLA CORNADO, en nome e
representación de RESIDENCIAL VALLE DE RAMALLOSA S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN (expte O-94-22/09), para corenta e oito vivendas en edificación colectiva, no SAU-

3, en A Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo obras executadas en base á licenza municipal
núm. 57/06, de data 11.05.2006.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 1.698,00 €.

3. CONTRATACIÓN
3.1. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA DE “AXEITAMENTO DO VIAL
AMENEIRO-TEXEXE-CALO” (POS 2009)
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
03/07/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación mediante procedemento aberto, con multiplicidade de
criterios de valoración, instruído como consecuencia da Providencia da Alcaldía de 22/04/09,
para adxudicar as obras de “ADECUACIÓN DE VIAL AMENEIRO-TEXEXE-CALO” por
importe de DOUS CENTOS DEZASEIS MIL DOUS CENTOS DEZASEIS EUROS CON
NOVENTA E SETE CÉNTIMOS DE EURO (216.216,97 €), IVE engadido, incluída no
POS/2009.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 10/06/09,
presentaron oferta as seguintes empresas:
1.-ROYMER OBRA CIVIL, S.L. (rexistro de entrada nº 4.842)
2.-CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. (rexistro de entrada nº 4.959)
3.-MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L., (rexistro de entrada nº 4.964)
4.-TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. , (rexistro de entrada nº 4.970)
5.-HORDESCON, S.L., (rexistro de entrada nº 5.052)
6.-GEOPROMOCIONES GALICIA, S.L., (rexistro de entrada nº 5.054)
7.-C. ALDASA,S.L.U., (rexistro de entrada nº 5.055)
8.-CANARGA S.L. CONSTRUCCIONES . (rexistro de entrada nº 5.058)
9.-PROYECTA ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION, .
(rexistro de entrada nº 35.104)
Considerando que foron admitidas á licitación todas as empresas por ter presentada a
documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
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Considerando que ás empresas CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L., e MARTINEZ
MONTES E HIJOS S.L., solicítaselles que acrediten documentalmente a xustificación dos prezos
ofertados, por considerar que fan ofertas desproporcionadas.
Considerando que a empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L, xustifica os prezos ofertados e
a empresa CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L. non xustifica a baixa
desproporcionada ., polo que a Mesa de contratación considera excluída.
Considerando que, aplicados os criterios de valoración previstos no Prego de cláusulas
administrativas particulares, e sumada á puntuación obtida polas empresas licitadoras nas
“Referencias técnicas” e nas “Ofertas económicas” a puntuación total das empresas é a
seguinte:
TABLA RESUMEN DAS PUNTUACIONS OBTIDAS
EMPRESA

PUNTOS

PUNTOS
SOBRE B

PUNTOS
SOBRE C

PROYECTA, ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA
CONSTRUCCIÓN S.L

39

25,027

64,027 puntos

CANARGA, S.L. CONSTRUCCIONES

42

18,882

60,882 puntos

ALDASA CONSTRUCTORA

39

7,786

46,786 puntos

HORDESCON, S.L.

36

5,388

41,388 puntos

ROYMER OBRA CIVIL S.L.

28

7,786

35,786 puntos

MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.

39

40,00

79,000 puntos

GEOPROMOCIONES GALICIA, S.L.

23

25,467

48,467 puntos

TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.

26

23,562

49,562 puntos

TOTALES

Considerando que a Mesa de Contratación, na reunión celebrada o 30/6/09, formula proposta
de adxudicación a favor da empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L., por ser a empresa
que obtén a maior puntuación.
Considerando o disposto nos artigo 135 e 138 Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da LCSP en relación co Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
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Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DE VIAL AMENEIROTEXEXE-CALO” á empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L., CIF nº B-15025372, con
estrica suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe
de CENTO CINCUENTA E UN MIL TRESCENTOS CINCUENTA E UN EUROS
(151.351,00 €) IVE incluído (130.475,00 € mais 20.876,00 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 6.523,75 €, correspondente
ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, que terá que constituír o contratista no prazo
de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da adxudicación
provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario
deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o art. 135.4 da LCSP.
Terceiro..- Nomear como director da obra ao arquitecto municipal, D. Ignacio Soto González, e
como Coordinador de Seguridade e Saúde á empresa Prevención Riesgos Laborales del
Noroeste S.L.U. (PRENOR).
Cuarto.- Notificar o acordo de adxudicación provisional aos licitadores e publicalo no perfil do
contratante do Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 3 de xullo de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “ADECUACIÓN DE VIAL AMENEIROTEXEXE-CALO” á empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L., CIF nº B-15025372, con
estrica suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de
CENTO CINCUENTA E UN MIL TRESCENTOS CINCUENTA E UN EUROS
(151.351,00 €) IVE incluído (130.475,00 € mais 20.876,00 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 6.523,75 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, que terá que constituír o contratista no prazo de
15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da adxudicación provisional no
perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente
presentar a documentación á que se refire o art. 135.4 da LCSP.
Terceiro..- Nomear como director da obra ao arquitecto municipal, D. Ignacio Soto González, e
como Coordinador de Seguridade e Saúde á empresa Prevención Riesgos Laborales del Noroeste
S.L.U. (PRENOR).
Cuarto.- Notificar o acordo de adxudicación provisional aos licitadores e publicalo no perfil do
contratante do Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.
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3.2. ADXUDICACIÓN PROVISONAL DA OBRA DE “ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN LAMAS-GULDRÍS-MONTES” (POS 2009).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
03/07/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación mediante procedemento aberto, con multiplicidade de
criterios de valoración, instruído como consecuencia da Providencia da Alcaldía de 22/04/09,
para adxudicar as obras de ““ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN LAMAS,
GULDRIS E MONTES”, por importe de DOUS CENTOS VINTEUN MIL CATROCENTOS
TRINTA E CATRO EUROS CON SETE CÉNTIMOS DE EURO (221.434,07), IVE engadido,
incluída no POS/2009.
Considerando que, tal e como se desprende do informe do encargado do Rexistro de 10/06/09,
presentouse oferta as seguintes empresas:
1.-CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL, S. L. (rexistro de entrada nº 4.824)
2.-ROYMER OBRA CIVIL, S.L. (rexistro de entrada nº 4.843)
3.-CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L. (rexistro de entrada nº 4.857)
4.-CONSTRUCCIONES CONMER MASIDE, S.L. (rexistro de entrada nº 4.863)
5.-C.P.M. (rexistro de entrada nº 4.944)
6.-EXOGA, S.L. (rexistro de entrada nº 4.946)
7.-CONSTRUCCIONES TARRIO-EADES, S.L. (rexistro de entrada nº 4.948)
8.-CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. (rexistro de entrada nº 4.960)
9.-AQUAGEST, (rexistro de entrada nº 4.961)
10.-MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L., (rexistro de entrada nº 4.963)
11.-CONSTRUCCIONES SANGIAO, S.A. (rexistro de entrada nº 4.968)
12.-TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L., (rexistro de entrada nº 4.969)
13.-EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. , (rexistro de entrada nº 4.978)
14.-EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L., (rexistro de entrada nº 4.979)
15.-EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.- EXCAVACIONES
MIDÓN, S.L., (rexistro de entrada nº 4.990)
16.-CONSTRUCCIONES FCO. GOMEZ Y CIA, S.L., (rexistro de entrada nº 4.996)
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17.-FERORSA PROYECTOS Y OBRAS, S.L. , (rexistro de entrada nº 5.051)
18.- C. ALDASA,S.L.U., (rexistro de entrada nº 5.056)
19.-HORDESCON, S.L., (rexistro de entrada nº 5.053)
20.-CANARGA S.L. CONSTRUCCIONES . (rexistro de entrada nº 5.057)
Considerando que foron admitidas á licitación todas as empresas por ter presentada a
documentación necesaria e contar coa clasificación esixida no Prego de cláusulas
administrativas particulares.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que, aplicados os criterios de valoración previstos no Prego de cláusulas
administrativas particulares, o resultado obtido polas empresas licitadoras é o seguinte:

ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E MONTES
PUNTOS

PUNTOS

TOTAL

SOBRE “B”

SOBRE “C”

PUNTOS

CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL, S. L.

31

14,408

45,408 puntos

ROYMER OBRA CIVIL S.L.

28

28,362

56,362 puntos

CONSTRUCCIONES ONIAL S.L.

38

21,114

59,114 puntos

CONMER MASIDE S.L.

41

28,297

69,297 puntos

CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS
MILLADOIRO S.L.

23

27,892

50,892 puntos

EXOGA EXCAVACIONES Y OBRAS P. GALICIA
S.L.

40

22,458

62,458 puntos

CONSTRUCCIONES TARRIO S.L. e AEDES
OBRAS Y CONTRATAS S.L.

30

36,051

66,051 puntos

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.

40

38,539

78,539 puntos

AQUAGEST, S.A.

37

14,921

51,921 puntos

MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.

39

33,423

72,423 puntos

EMPRESA
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CONSTRUCCIONES SANGIAO, S.A.

20

31,838

51,838 puntos

TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.

26

22,876

48,876 puntos

EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.

37

40,000

77,000 puntos

EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L.

30

13,726

43,726 puntos

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y
CONSTRUCCIONES, S.A e EXCAVACIONES
MIDÓN, S.L.

36

32,826

68,826 puntos

CONSTRUCCIONES FRANCISCO GOMEZ E
CIA, S.L.

40

33,409

73,409 puntos

FERORSA PROYECTOS Y OBRAS, S.L.

40

36,060

76,060 puntos

ALDASA CONSTRUCTORA

39

14,874

53,874 puntos

HORDESCON, S.L.

36

25,746

61,746 puntos

CANARGA, S.L. CONSTRUCCIONES

41

21,114

62,114 puntos

Considerando que, á vista do resultado obtido polas empresas licitadoras, a Mesa de
Contratación, na reunión celebrada o 01/07/09, acorda propoñer ao órgano de contratación a
adxudicación do contrato á empresa CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.
Considerando o disposto nos artigo 135 e 138 Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP).
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da LCSP en relación co Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “Saneamento e abastecemento en Lamas,
Guldrís e Montes” á empresa CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L., CIF nº B15293145, polo prezo de CENTO SETENTA E UN MIL OITOCENTOS NOVENTA EUROS
CON CORENTA E CINCO CÉNTIMOS (161.890,45 €), IVE incluído (139.560,73 € mais
22.329,72 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 6.978,04 €, correspondente
ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, que terá que constituír o contratista no prazo
de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da adxudicación
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provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario
deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o art. 135.4 da LCSP.
Terceiro..- Nomear como director da obra ao arquitecto municipal, D. Ignacio Soto González, e
como Coordinador de Seguridade e Saúde á empresa Prevención Riesgos Laborales del
Noroeste S.L.U. (PRENOR).
Cuarto.- Notificar o acordo de adxudicación provisional aos licitadores e publicalo no perfil do
contratante do Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.
En Teo, a 3 de xullo de 2009
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Adxudicar provisionalmente a obra de “Saneamento e abastecemento en Lamas,
Guldrís e Montes” á empresa CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L., CIF nº B15293145, polo prezo de CENTO SETENTA E UN MIL OITOCENTOS NOVENTA
EUROS CON CORENTA E CINCO CÉNTIMOS (161.890,45 €), IVE incluído (139.560,73
€ mais 22.329,72 € de IVE).
Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 6.978,04 €, correspondente ao
5% do importe de adxudicación, IVE excluído, que terá que constituír o contratista no prazo de
15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación da adxudicación provisional no
perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente
presentar a documentación á que se refire o art. 135.4 da LCSP.
Terceiro..- Nomear como director da obra ao arquitecto municipal, D. Ignacio Soto González, e
como Coordinador de Seguridade e Saúde á empresa Prevención Riesgos Laborales del Noroeste
S.L.U. (PRENOR).
Cuarto.- Notificar o acordo de adxudicación provisional aos licitadores e publicalo no perfil do
contratante do Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose
elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles
contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.

3.3. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DO “CAMPO DE FÚTBOL DE
CESPED SINTÉTICO DE CACHEIRAS”.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
03/07/2009, que se recolle a continuación:
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da Xunta
de Goberno Local de data 15 de xuño de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO” á empresa
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L., CIF nº B-15025372, con estrica suxeición ao prego de
cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de TRESCENTOS DOCE
MUL EUROS (312.000,-€) IVE incluído, (268.965,52 € mais 43.034,48 € de IVE).
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 17/06/09, tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que durante o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da
publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á empresa
adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “CAMPO DE FÚTBOL
DE CESPED SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO” á empresa MARTINEZ MONTES E
HIJOS S.L., CIF nº B-15025372, con estrica suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e a súa oferta, por importe de TRESCENTOS DOCE MUL EUROS (312.000,-€)
IVE incluído, (268.965,52 € mais 43.034,48 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da
Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 15 de xuño de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Devolver as garantías provisionais as empresas licitadoras, de acordo co establecido
no apartado 4 do artigo 91 da LCSP.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Quintoo.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 3 de xullo de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “CAMPO DE FÚTBOL
DE CESPED SINTÉTICO EN CACHEIRAS-TEO” á empresa MARTINEZ MONTES E
HIJOS S.L., CIF nº B-15025372, con estrica suxeición ao prego de cláusulas administrativas
particulares e a súa oferta, por importe de TRESCENTOS DOCE MUL EUROS (312.000,-€)
IVE incluído, (268.965,52 € mais 43.034,48 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da
Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 15 de xuño de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Devolver as garantías provisionais as empresas licitadoras, de acordo co establecido
no apartado 4 do artigo 91 da LCSP.
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Quintoo.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

4. APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS.
4.1.- CERTIFICACIÓN DA OBRA DE “ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DE
POZAS A CENTRO MÉDICO (CACHEIRAS)” (POS 2007).
Vista a certificación nº terceira e última da obra de “ABASTECEMENTO E SANEAMENTO
DE POZAS A CENTRO MÉDICO (CACHEIRAS)” do POS 2007, asinada pola empresa
contratista, EXCAVACIONES OVIDIO S.L., e polo director facultativo da obra, D. IGNACIO
SOTO GONZÁLEZ, de data 05/06/2009, acompañada da factura correspondente polo mesmo
importe, que ascende a 5.025,29 €.
Visto o informe do Interventor Municipal de data 03/07/2009, fiscalizando de conformidade a
certificación citada.
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda e no artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de Contratos do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros,
acorda:
Primeiro.-Aprobar e ordear o pagamento da certificación nº terceira e última da obra referida,
así como da factura anexa correspondente, polo importe de a 5.025,29 €.
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Segundo.- Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería municipais para o seu
coñecemento e efectos oportunos.
4.2.- CERTIFICACIÓN DA OBRA DE “AXEITAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE
CASTRO NA URBANIZACIÓN PARQUE MONTOUTO” (POS 2008).
Vista a certificación nº segunda e final da obra de “AXEITAMENTO DA RÚA ROSALÍA DE
CASTRO NA URBANIZACIÓN PARQUE MONTOUTO” do POS 2008, asinada pola
empresa contratista, OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L., e polo director
facultativo da obra, D. IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, de data 27/02/2009, acompañada da
factura correspondente polo mesmo importe, que ascende a 74.281,48 €.
Visto o informe da Interventor Municipal de data 30/06/2009, fiscalizando de conformidade a
certificación citada.
Visto que mediante Resolución da Alcaldía de 05/05/2009 aprobouse o expediente de
incorporación de remanentes de crédito nº 02/09, no que, entre outros, incorporouse o remanente
de crédito na partida 511.61100 para a execución deste contrato de obra.
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo o
establecido na disposición adicional segunda e no artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
de Contratos do Sector Público e no Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
En virtude do exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros,
acorda:
Primeiro.-Aprobar e ordear o pagamento da certificación nº segunda e final da obra referida, así
como da factura anexa correspondente, polo importe de a 74.281,48 €.
Segundo.- Dar conta do presente acordo á Intervención e Tesourería municipais para o seu
coñecemento e efectos oportunos.
5. DEVOLUCIÓN DE AVAIS
Entrados neste punto non se presenta ningún.

6. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto non se presenta ningunha.

7. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste puntos non se formula ningún/ningunha.
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria Acctal
dou fe.
O Alcalde

A Secretaria Acctal.

Martiño Noriega Sánchez

Pilar Sueiro Castro
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 20 DE XULLO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), as 14:10 horas do día 20 de xullo de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias.
Secretaria Acctal: D.ª Pilar Sueiro Castro, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1. APROBACIÓN DE ACTAS DAS SESIÓNS DE 15/06/2009 E 06/07/2009
2. LICENZAS URBANÍSTICAS
3. LICENZAS DE APERTURA
4. APROBACIÓN DA XUSTIFICACIÓN PARCIAL DE SUBVENCIÓN A ASPAMITE
PARA TRANSPORTE DE USUARIOS 2009
5. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
6. ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
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1. APROBACIÓN DE ACTAS DAS SESIÓNS DE 15/06/2009 E 06/07/2009

Acta da sesión ordinaria do día 15 de xuño de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 15/06/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.
Acta da sesión ordinaria urxente de 06 de xullo de 2009
O Sr. Alcalde pregúntalle aos aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 06/07/2009.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por unanimidade dos
presentes.

2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

2.1. A D. JUAN PORTO RODRÍGUEZ, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en
Catro Camiños, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo
Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 184.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
30.01.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº

227 do 20 de novembro de 1992.

Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada polos
técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Arturo Rodríguez Vilanova.
-Arquitecto técnico director: Jesús Manuel Esturao Pena.
-Edificabilidade: 0,248 m2/m2.
-Altura máxima: B+BC, 5,30 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 19,60% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 35,88
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 57,74%. Altura do
cumio: 3,44 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
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-Presuposto: 134.785,00 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.695,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 225,06 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 3.040,76 euros.

2.2. A D. ANTONIO VARELA QUINTÁS, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en
Penelas, finca nº 1156, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto Jesús
E. Villar Quintás.
Expediente núm: 185.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 8.06.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-As conexións aos servizos de auga, alcantarillado e enerxía eléctrica ateranse as condicións
establecidas polas empresas concesionarias e suministradoras.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
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CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº

227 do 20 de novembro de 1992.

Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada polos
técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Jesús E. Villar Quintás.
-Arquitecto técnico director: Luis Villar Folla-Cisneros.
-Edificabilidade: 0,20 m2/m2.
-Altura máxima: B+1, 7,00 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 14,90% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 8,60
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 15,00%. Altura do
cumio: 1,35 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 142.872,18 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.857,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 194,78 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 3.172,22 euros.

2.3. A Dª. MARÍA LAGO PÉREZ, licenza para rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en
Cepeda, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez
Vilanova.
Expediente núm: 186.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 22.10.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
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-As conexións aos servizos de auga, alcantarillado e enerxía eléctrica ateranse as condicións
establecidas polas empresas concesionarias e suministradoras.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº

227 do 20 de novembro de 1992.

Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada polos
técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Arturo Rodríguez Vilanova.
-Arquitecto técnico director: José Antonio Cerviño Pernas.
-Edificabilidade: 0,23 m2/m2.
-Altura máxima: B+A, 3,95 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 14,90% (p. Neta). Recuamento á aliñación:
Existente. Recuamento a lindeiros: Existente. Pendente máxima de cuberta: 70,00%. Altura do
cumio: 2,20 m. Aproveitamento baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 56.362,00 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.127,24 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.307,24 euros.

2.4. A Dª. MARGARITA FERREIRA CASTIÑEIRAS, licenza para construción dun local para a
actividade de perruquería en Aido, parcela nº 244 “Agro dos Calvos”, parroquia de Luou,
segundo proxecto redactado polo arquitecto Ramón Vieites Castiñeiras.
Expediente núm: 187.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 27.03.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-As conexións aos servizos de auga, alcantarillado e enerxía eléctrica ateranse as condicións
establecidas polas empresas concesionarias e suministradoras.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº

227 do 20 de novembro de 1992.

Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada polos
técnicos directores de obra.
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Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: COMERCIAL
-Arquitecto director das obras: Ramón Vieites Castiñeiras.
-Arquitecto técnico director: Juan Carlos Rodríguez García.
-Edificabilidade: 0,09 m2/m2.
-Altura máxima: B, 4,02 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 12,80% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 10 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 3,00%. Altura do
cumio: 0,92 m. Aproveitamento baixo cuberta: NON.
-Presuposto: 27.384,00 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 547,68 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 727,68 euros.

2.5. A D. FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ BOTANA, licenza para construción dun galpón de 25
m2, en Mouromorto, fincas nº 913 e 914, parroquia de Calo.
Expediente núm: 188.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo mínimo de 5
m. a lindeiros e 8 m. ao eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Superficie máxima 25 m2.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para harmonizar
coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
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produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor
medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.

2.6. A D. JAVIER MELLA CALVO, licenza para construción de un cerre de 220 ml., con bloques,
postes e alambre, na finca nº 437 de Raris.
Expediente núm: 189.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre retranquearase 5 metros ao eixe da pista, situando a súa base na mesma cota que o
pavimento da pista e facendo chafrán no cruce dos viais.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
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-Dará cumprimento entre lindeiros das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42,1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 136,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 196,88 €.

2.7. A D. MANUEL ZUMALAVE CASAL, licenza para construción de un cerre de 118 ml., con
postes e tela metálica, na finca nº 228 de Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 190.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre retranquearase 5 metros ao eixe da pista, situando a súa base na mesma cota que o
pavimento da pista e facendo chafrán no cruce dos viais.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-Dará cumprimento entre lindeiros das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42,1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación, sendo a altura máxima da parte opaca de 1,50
metros e o resto do cerre con materiais tradicionais do medio rural.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 73,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 133,42 €.

2.8. A D. RAMÓN VIQUEIRA SALGADO, licenza para construción de un cerre de 60 ml., con
bloques, postes e alambre, nas fincas nº 1981 e 1983 de Fixó, parroquia de Calo.
Expediente núm: 191.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 6 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 €.

2.9. A Dª. JOSEFINA RODRÍGUEZ MATEU, licenza para construción de un cerre de 37 ml., con
bloques, postes e alambre, na finca nº 426 de Luou.
Expediente núm: 192.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase unha distancia de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a súa base na
mesma cota que a pista e desprazando a cuneta ata o borde do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
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-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 23,02 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 83,02 €.

2.10. A D. JULIO MANUEL ROMERO GONZÁLEZ, licenza para substitución da alambrada do
cerre por bloques e formigón, no lindeiro de 30 ml., na finca sinalada no plano de situación en
Castres, parroquia de Oza.
Expediente núm: 193.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.

- 13 -

-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas con edificación, sen que a base opaca supere 1,50 metros e os bloques sexan
revestidos e pintados.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 €.

2.11. A D. VICENTE MOURELLE ABELLEIRA, licenza para obras de reparación de cuberta da
vivenda familiar situada en Mazas, nº 9, parroquia de Calo, segundo proxecto presentado
redactado polo arquitecto Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 194.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase ao proxecto técnico presentado, visado no colexio correspondente o 25.05.2009,
dando cumprimento das ordenanzas de núcleo rural tradicional NT-G2 e da Lei 9/2002 vixente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 161,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 221,06 euros.
2.12. A D. RAFAEL GARCÍA FOLGAR, licenza para obras de retellado da vivenda de 70 m2 en
Parque Montouto, Rúa Rosalia de Castro, nº 5, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 195.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 euros.
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2.13. A D. JULIO CÉSAR RETIS VÁZQUEZ, licenza para obras de retellado da vivenda de 70 m2
en Parque Montouto, Rúa Rosalia de Castro, nº 3, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 196.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.

- 17 -

-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 euros.

2.14. A D. MANUEL RIVADULLA MOSQUERA, licenza para obras de retellado da vivenda de
100 m2 en Casaldomiro, nº 5, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 197.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais e as pendentes da cuberta.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
2.15. A D. JOSÉ LUIS BUITRAGO, licenza para obras de retellado da vivenda de 180 m2 en
Folgueiras, parroquia de Calo.
Expediente núm: 198.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que indica o
artigo 103 da Lei 9/2002 e 15/2004.
-Darase cumprimento dos artigos 9 e 44.3 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
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- As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 112,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 172,00 euros.

2.16. A D. TEODORO FERNÁNDEZ PICALLO, licenza para obras de retellado do cuberto de 50
m2, na finca nº 1756 en Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 199.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais e as pendentes da cuberta.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 euros.

2.17. A D. JOSÉ AURELIO SALGUEIRO SEIJO, licenza para obras de retellado do cuberto de 25
m2 sito na finca nº 300 en Fontenlo, parroquia de Teo.
Expediente núm: 200.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais e as pendentes da cuberta.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 15,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 75,56 euros.

2.18. A Dª. HERMINIA GÓMEZ SUÁREZ, licenza para pechar por diante un cuberto (obra menor)
de 6x3 m. en Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 201.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-As obras serán menores e non afectarán á estructura da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais e as pendentes da cuberta.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,00 euros.

2.19. A Dª. BELÉN ZAMAR CARBIA, licenza para acondicionamento de baño e outras obras
interiores na vivenda en Pontevea, nº 3, 3º E, parroquia de Reis.
Expediente núm: 202.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,00 euros.

2.20. A D. FERNANDO GARCÍA NOVO, en representación de FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN, licenza para obras de montaxe e desmontaxe de dúas grúas de caracter

provisional e con fins educativos, na finca sinalada na solicitude en A Póboa.
Expediente núm: 203.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A instalación contará con tódalas autorizacións previas da Consellería de Economía e Industria
e das normativas sectoriais aplicables.
-Terá carácter provisional e será para fins educativos.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,00 euros.

2.21. A D. JOSÉ MANUEL CAJARAVILLE VARELA, en representación de MADERAS
CAJARAVILLE S.L., licenza para obras de instalación dunha caldeira para combustión de

biomasa en Pontevea, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo enxeñeiro técnico
industrial Fidel Gude Sampedro.
Expediente núm: 204.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial con data 13.03.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-A conexión aos servizos de auga, alcantarillado e enerxía eléctrica atenderá ás condicións
establecidas polas empresas concesionarias e suministradoras
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

2.22. A D. LUIS RODRÍGUEZ, en representación de GAS NATURAL – GAS GALICIA SDG, S.A.,
licenza para obras de fresa e aglomerado de un cruce mal executado anteriormente, na rúa
Bidueiro, en Os Tilos.
Expediente núm: 205.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase en perfectas condicións, igualando a calidade do firme ao existente e sinalizando
debidamente as obras.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 14,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 74,00 euros.
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2.23. A GAS GALICIA SDG, S.A., licenza para obras de canalización do gas natural dende a
estrada AC-841 ata a Urbanización Braña dos Alféreces en Montouto.
Expediente núm: 206.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo coa memoria presentada respetando o tipo, características, e sección de
zanxa.
-Repoñerá tódolos servizos afectados así como o pavimento e beirarrúas.
-A separación da condución con outras instalacións será como mínimo de 0,20 m. en cruces e
0,40 m. en paralelo para a Media Presión A e de 0,10 m. en cruces e 0,20 en paralelo para a
Media Presión B e Baixa Presión.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-A garantía a efectos de aval por valor das obras de reposición dos béns municipais afectados,
estímase en 1.397,00 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 186,30 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 246,30 euros.

- 27 -

2.24. A GAS GALICIA SDG, S.A., licenza para obras de canalización do gas natural dende a
estrada AC-841 ata a Urbanización Teo 2000 en A Ramallosa.
Expediente núm: 207.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo coa memoria presentada respetando o tipo, características, e sección de
zanxa.
-Repoñerá tódolos servizos afectados así como o pavimento e beirarrúas.
-A separación da condución con outras instalacións será como mínimo de 0,20 m. en cruces e
0,40 m. en paralelo para a Media Presión A e de 0,10 m. en cruces e 0,20 en paralelo para a
Media Presión B e Baixa Presión.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-A garantía a efectos de aval por valor das obras de reposición dos béns municipais afectados,
estímase en 625,00 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 86,94 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 146,94 euros.

2.25. A GAS GALICIA SDG, S.A., licenza para obras de canalización do gas natural dende a
estrada AC-841 ata a Urbanización Boa Vila en A Ramallosa.
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Expediente núm: 208.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo coa memoria presentada respetando o tipo, características, e sección de
zanxa.
-Repoñerá tódolos servizos afectados así como o pavimento e beirarrúas.
-A separación da condución con outras instalacións será como mínimo de 0,20 m. en cruces e
0,40 m. en paralelo para a Media Presión A e de 0,10 m. en cruces e 0,20 en paralelo para a
Media Presión B e Baixa Presión.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-A garantía a efectos de aval por valor das obras de reposición dos béns municipais afectados,
estímase en 1008,00 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 134,51 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 194,51 euros.

2.26. A Dª. JOSEFINA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, licenza para división da finca nº 851 do plano
de concentración parcelaria da parroquia de Calo, situada en Folgueiras, segundo proxecto
asinado polo técnico Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 209.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado en data 12.05.2009, con rexistro de entrada nº
3842, facendo a segregación pola liña divisoria entre solo de núcleo rural e solo rústico.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.27.-Escrito presentado por D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en nome e representación de VIVIENDAS
TEO S.L., de data 14.04.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 2925, no que solicita

licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 7.07.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en
nome e representación de VIVIENDAS TEO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte

O-302-23/09), para unha vivenda unifamiliar en Lamas, finca 1300-2, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 309/04, de data 22.12.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
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2.28.-Escrito presentado por D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en nome e representación de VIVIENDAS
TEO S.L., de data 14.04.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 2926, no que solicita

licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 7.07.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en
nome e representación de VIVIENDAS TEO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte

O-303-24/09), para unha vivenda unifamiliar en Lamas, finca 1300-3, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 310/04, de data 22.12.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

2.29.-Escrito presentado por D. SANTIAGO MARTÍNEZ CARBALLAL, de data 7.07.2009, con
rexistro de entrada no Concello núm. 6131, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 17.07.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a SANTIAGO MARTÍNEZ
CARBALLAL, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-310-25/09), para unha vivenda

unifamiliar en Solláns, finca nº 2518, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 327/05, de data 24.10.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

3º) LICENZAS DE APERTURA
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL
3.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. JOSÉ MANUEL CAJARAVILLE VARELA, en
representación de MADERAS CAJARAVILLE S.L. CIF/NIF: B-15021991 (expte. 4/08), para
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licenza de apertura/instalación dunha caldeira para combustión de residuos de biomasa, a
emprazar en Pontevea, parroquia de Reis, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ MANUEL CAJARAVILLE VARELA, en representación de MADERAS
CAJARAVILLE S.L., a licenza provisional para instalación dunha caldeira para combustión de

residuos de biomasa, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos:
-.Realizaranse dous autocontrois anuais das emisións á atmósfera e solicitarase o libro rexistro de
instalación de combustión.
-.Entregaranse tódolos residuos producidos pola actividade a xestores específicos autorizados.
-. En calquera caso, as medidas correctoras ambientais quedarán sometidas a aquelas que se
poideran establecer, caso de que se sometera a actividade a un procedemento ou figura
preventiva de avaliación de rango superior.

Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva,
para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá
solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico
director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos
términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA-TOMA DE COÑECEMENTO
3.2.- Visto o escrito asinado por D. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS, en representación de
COMPOSTELA MOVIL S.A., de data 27.03.2009, con rexistro de entrada número 2389, no que

expón que se efectuou o cambio de denominación social de COMPOSTELA MOTOR S.A., con
expediente de apertura nº 18/04, concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de
16.12.2005, a COMPOSTELA MOVIL S.A., solicitando que se modifique a autorización de
licenza de apertura coa nova razón social; visto o informe do arquitecto municipal de data
10.07.2009 e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento do citado cambio de denominación social, pasando a nome
COMPOSTELA MOVIL S.A.
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2º) Ordear a devolución do expediente ó Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.

4. APROBACIÓN DA XUSTIFICACIÓN PARCIAL DE SUBVENCIÓN A ASPAMITE
PARA TRANSPORTE DE USUARIOS 2009
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
14/07/2009, que se recolle a continuación

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto que mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 16/02/2009 polo que se concede
unha subvención de 30.000,00 € a ASPAMITE para o transporte de usuarios ó Centro de
actvidades, e o Convenio regulador de data 02/03/2009 .
Vista a conta xustificativa presentada pola entidade beneficiaria correspondente ó segundo
trimestre de 2009, por importe de 8.522,55 €.
Visto o informe de fiscalización favorable da Intervención municipal,
Propónse a adopción do seguinte ACORDO:
1.- Aprobar as conta xustificativa seguinte:
Beneficiario

Subvención a aboar

Asoc. de pais de minusválidos "Sta Mª da Cabeza" de Teo

8.522,55 €

2.- Notificar o presente ós interesados con sinalamento dos recursos procedentes, e dar traslado
ó departamento de Intervención para o seu coñecemento ós efectos oportunos.
Teo, 14 de xullo de 2009.
O Alcalde acctal
Rafael C. Sisto Edreira”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar as conta xustificativa seguinte:
Beneficiario

Subvención a aboar

Asoc. de pais de minusválidos "Sta Mª da Cabeza" de Teo
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8.522,55 €

2.- Notificar o presente ós interesados con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ó departamento de Intervención para o seu coñecemento ós efectos oportunos.

5. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto non se presenta ningunha.

6. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto non se presenta ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e vinte e cinco minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria Acctal
dou fe.
O Alcalde

A Secretaria Acctal.

Martiño Noriega Sánchez

Pilar Sueiro Castro
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 03 DE AGOSTO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:10 horas do día 03 de agosto de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias
Secretaria: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1. LICENZAS URBANÍSTICAS
2. CONTRATACIÓN.
2.1.

ADXUDICACIÓN

DEFINITIVA

DA

OBRA

DE

“ABASTECEMENTO

E

SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E MONTES”, INCLUÍDA NO POS/2009.
2.2. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DE
AMENEIRO-TEXEXE-CALO”, INCLUÍDA NO POS/09
2.3. DEVOLUCIÓN DE AVAIS
2.4. CERTIFICACIÓNS DE OBRA
3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
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“ADECUACIÓN DE VIAL

4. ROGOS E PREGUNTAS
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1. LICENZAS URBANÍSTICAS
MENORES

107/2009 – JOSE BENITO CAO FERNÁNDEZ. REPARACIÓN DE TELLADO EN
MONTOUTO. REX. ENTRADA Nº 4785 (XGL 03/08/09)

108/2009 – JULIO GACIO TARRIO. RETELLADO DE VIVENDA EN FIXO. REX.
ENTRADA Nº 5212 (XGL 03/08/09)

109/2009 – Mª CONCEPCIÓN REY PAZOS. RETELLADO DE VIVENDA, ILLAMENTO,
PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA. PAZOS. REX. ENTRADA Nº 4636 (XGL
03/08/09)

110/2009 – ELENA SOTO ESTERAS . REPARACIÓN DE CUBERTA E PINTURA
EXTERIOR. PEDRA. REX. ENTRADA Nº 5925 (XGL 03/08/09)

111/2009 – IRENE DOMÍNGUEZ LOUREIRO. REFORMA DE CUBERTA,
CARPINTERÍA EXTERIOR E ARRANXO DE FACHADA. FORNELOS. REX. ENTRADA
Nº 6281 (XGL 03/08/09)

2. CONTRATACIÓN.
2.1.

ADXUDICACIÓN

DEFINITIVA

DA

OBRA

DE

“ABASTECEMENTO

E

SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E MONTES”, INCLUÍDA NO POS/2009.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
28/07/2009, que se recolle a continuación:
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da Xunta
de Goberno Local de data 6 de xullo de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E MONTES”, incluída no
POS/2009, á empresa CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L., CIF nº B-15293145,
polo prezo de CENTO SETENTA E UN MIL OITOCENTOS NOVENTA EUROS CON
CORENTA E CINCO CÉNTIMOS (161.890,45 €), IVE incluído (139.560,73 € mais 22.329,72
€ de IVE).
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 07/07/2009 tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que durante o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da
publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á empresa
adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E MONTES”, á empresa CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO, S.L., CIF nº B-15293145, con estrica suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e a súa oferta, por importe de CENTO SETENTA E UN MIL
OITOCENTOS NOVENTA EUROS CON CORENTA E CINCO CÉNTIMOS (161.890,45 €),
IVE incluído, (139.560,73 € mais 22.329,72 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da
Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 6 de xullo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 28 de xullo de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN LAMAS, GULDRIS E MONTES”, á empresa CONSTRUCCIONES
PONCIANO NIETO, S.L., CIF nº B-15293145, con estrica suxeición ao prego de cláusulas
administrativas particulares e a súa oferta, por importe de CENTO SETENTA E UN MIL
OITOCENTOS NOVENTA EUROS CON CORENTA E CINCO CÉNTIMOS (161.890,45
€), IVE incluído, (139.560,73 € mais 22.329,72 € de IVE), nas condicións fixadas no acordo da
Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 6 de xullo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.

2.2. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA OBRA DE

“ADECUACIÓN DE VIAL

AMENEIRO-TEXEXE-CALO”, INCLUÍDA NO POS/09
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
28/07/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que, previa tramitación do expediente correspondente, mediante acordo da Xunta
de Goberno Local de data 6 de xullo de 2009, adxudicouse provisionalmente a obra de
“ADECUACIÓN DE VIAL AMENEIRO-TEXEXE-CALO”, incluída no POS/09, á empresa
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L., CIF nº B-15025372, con estrica suxeición ao prego de
cláusulas administrativas particulares e a súa oferta, por importe de CENTO CINCUENTA E
UN MIL TRESCENTOS CINCUENTA E UN EUROS (151.351,00 €) IVE incluído
(130.475,00 € mais 20.876,00 € de IVE).
Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo obxecto de
publicación no perfil do contratante con data de 07/07/2009 tal e como aparece acreditado no
expediente.
Considerando que durante o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da
publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo, á empresa
adxudicataria presentou a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP.
Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente.
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Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local a adopción deste acordo, segundo
o establecido na disposición adicional segunda da citada Lei e no Decreto da Alcaldía de
03/07/2007(257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ADECUACIÓN DE
VIAL AMENEIRO-TEXEXE-CALO” á empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L., CIF
nº B-15025372, con estrica suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a súa
oferta, por importe CENTO CINCUENTA E UN MIL TRESCENTOS CINCUENTA E UN
EUROS (151.351,00 €) IVE incluído (130.475,00 € mais 20.876,00 € de IVE), nas condicións
fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 6 de xullo de
2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
Teo, a 28 de xullo de 2009
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional da obra de “ADECUACIÓN DE
VIAL AMENEIRO-TEXEXE-CALO” á empresa MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.,
CIF nº B-15025372, con estrica suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares e a
súa oferta, por importe CENTO CINCUENTA E UN MIL TRESCENTOS CINCUENTA E
UN EUROS (151.351,00 €) IVE incluído (130.475,00 € mais 20.876,00 € de IVE), nas
condicións fixadas no acordo da Xunta de Goberno Local de adxudicación provisional de data 6
de xullo de 2009.
Segundo.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co previsto no
Prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores con sinalamento dos recursos procedentes, e dar
traslado ao departamento de Intervención e ao departamento de urbanismo para o seu
coñecemento e efectos oportunos
Cuarto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.
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2.3. DEVOLUCIÓN DE AVAIS
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
31/07/2009, que se recolle a continuación:
“Vista a solicitude presentada por FERORSA Proyectos y Obras S.L., adxudicatrio da
obra "Abastecemento e saneamento en Texexe-Nucleo (calo), de devolución da garantía
definitiva constituída,
Visto que transcurriu o prazo de garantía establecido no Prego de cláusulas
administrativas que rexen o contrato, que era de 1 ano, e visto o informe do Director de obra, D.
Ignacio Soto González, favorable á devolución,
Visto o informe de fiscalización da Intervención municipal,
Visto que de acordo co art. 65.2 do Real Decreto 1098/2001 o órgano competente para
acordar a devolución da garantía definitiva é o órgano de contratación, sendo neste caso que o
órgano de contratación foi a Xunta de Goberno Local, e tendo en conta a Resolución 257/07 que
delega na Xunta de Goberno Local as competencias da Alcaldía en materia de devolución de
fianzas e avais,
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO:
1.- Devolver a garantía definitiva do contrato "Abastecemento e saneamento en TexexeNucleo (calo) constituida polo contratista FERORSA Proyectos y Obras S.L. mediante aval por
importe de 3.105,41.

Teo, 31 de xullo de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Devolver a garantía definitiva do contrato "Abastecemento e saneamento en TexexeNucleo (calo) constituida polo contratista FERORSA Proyectos y Obras S.L. mediante aval por
importe de 3.105,41
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2.4. CERTIFICACIÓNS DE OBRA
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
31/07/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vista a certificación de obra número 2 e derradeira da obra "Abastecemento e saneamento de
auga potable en Mallos", asinada polo director facultativo de obra, D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez, e polo contratista Excavaciones Midón S.L. e de data 10/07/2009, e a factura
correspondente por un importe de 97.634,59 €,
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local como órgano de contratación a aprobación
das certificacións finais de obra, segundo o establecido na disposición adicional segunda e no
artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 22/07/2009
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 2 e derradeira correspondente á obra "Abastecemento e
saneamento de auga potable en Mallos" así como a factura número 2009211 de data
10/07/2009, por importe de 97.634,59 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos
Teo, 31 de xullo de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 2 e derradeira correspondente á obra "Abastecemento e
saneamento de auga potable en Mallos" así como a factura número 2009211 de data 10/07/2009,
por importe de 97.634,59 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos
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3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto non se presenta ningunha

4. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste puntos non se presente ningún/ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e vinte minutos, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria,dou fe.
O Alcalde

A Secretaria

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 17 DE AGOSTO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:10 horas do día 17 de agosto de 2009, reuníronse en primeira
convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D. Ángel Manuel Rey Martínez.

Non asisten, previa excusa:
D.ª Carmen Diéguez González
D. Andrés Fernández Martínez
D.ª Carme Hermida Gulías
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias.
Secretaria: D.ª Virginia Fraga Díaz., que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1. LICENZAS URBANÍSTICAS
2. LICENZAS APERTURA
3. DEVOLUCIÓN DE AVAL URBANÍSTICO
4. CONTRATACIÓN.
4.1. APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
LIMPEZA DOS EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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DO SERVIZO DE

4.2.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN OBRA. AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO
DA ESTRADA BALCAIDE QUINTÁNS (FEIL).
5. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
6. ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos tres membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

1.1. A D. JOSÉ RÍO COUSELO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en Vilar de
Calo, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto Antonio Sabucedo Costa.
Expediente núm: 215.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, visado no colexio oficial de arquitectos con data
16.06.2008.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
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-A conexión aos servizos de auga, alcantarillado e enerxía eléctrica ateranse as condicións
establecidas polas empresas concesionarias e suministradoras.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de
novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra
asinada polos técnicos directores de obra.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Antonio Sabucedo Costa.
-Arquitecto técnico director: Arturo Miguel Para García.
-Edificabilidade: 0,24 m2/m2.
-Altura máxima: B+1, 6,44 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 12,23% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 9 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 25,21%. Altura do
cumio: 1,88 m. Aproveitamento baixo cuberta: NON.
-Presuposto: 123.000,00 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.460,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 184,40 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.764,40 euros.

1.2. A D. JOSÉ MANUEL TARRIO IGLESIAS, licenza para reforma e ampliación dunha
vivenda unifamiliar en Insua, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto
Francisco Javier Fernández Echeverría.
Expediente núm: 216.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visado no colexio
oficial de arquitectos con data 15.01.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-A conexión aos servizos de auga, alcantarillado e enerxía eléctrica ateranse as condicións
establecidas polas empresas concesionarias e suministradoras.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Francisco Javier Fernández Echeverría.
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-Arquitecto técnico director: Enrique Perol Rama.
-Edificabilidade: 0,24 m2/m2.
-Altura máxima: B+1, 5,61 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 16% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 8 m.
Recuamento a lindeiros: 3 m.. Pendente máxima de cuberta: 40,40%. Altura do cumio: 2,20 m.
Aproveitamento baixo cuberta: NON.
-Presuposto: 54.395,00 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.087,90 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 147,95 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.355,85 euros.

1.3. A Dª. JOSEFINA ASCENSIÓN CARRIL CARREIRA, licenza para reforma de construción
existente para adecuación á rede de comercio rural galego, en Cronide, parroquia de Calo,
segundo proxecto redactado polo arquitecto Elias Cueto Alvarez.
Expediente núm: 217.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da autorización previa da Consellería de Cultura e Deporte
para o expte. 1156/08.
-Utilizaranse materiasis de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Dará cumprimento das condicións do proxecto técnico.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.094,91 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.274,91 euros.

1.4. A Dª. LOURDES VAAMONDE SÁNCHEZ, licenza para obras de retellado da vivenda de
80 m2 en Casalonga, nº 64, parroquia de Calo.
Expediente núm: 218.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que indica o
artigo 103 da Lei 9/2002 e 15/2004.
-Cumprirá a Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia
referido a trámite, deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
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-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 euros.
1.5. A D. CARLOS PINTOS GÓMEZ, licenza para obras de retellado da edificación de 54 m2
en As Galanas, nº 80, parroquia de Calo.
Expediente núm: 219.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
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-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 33,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 93,60 euros.
1.6. A D. GUILLERMO LAREO PITE, licenza para obras de retellado da edificación de 53 m2
na finca da casa nº 63 de Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 220.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-Manterase a tipoloxía, os elementos constructivos tradicionais e as pendentes da cuberta.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 32,98 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 92,98 euros.
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1.7. A D. XERARDO RODRÍGUEZ ARIAS, licenza para obras de retellado da edificación e
pintado de fachadas, segundo presuposto, na finca nº 2233 de Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 221.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 104,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 164,04 euros.

1.8. A Dª. Mª CRUZ GÓMEZ VILLAR, licenza para obras de reparación de cuarto de baño
(azulexo e plaquetas), pintado interior da vivenda e colocación de plaqueta en beirarrúa detrás da
casa en A Igrexa, nº 12, parroquia de Calo.
Expediente núm: 222.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,87 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,87 euros.

1.9. A Dª. JOSEFA ROMERO ROMERO, en representación de AGRUPACIÓN VECIÑAL DE
IGREXA E CEMITERIO DE STA. MARÍA DE LAMPAI, licenza para obras de colocación de
dous pasamáns no Adro da Igrexa e instalación dunha cancela no acceso ao Adro, en Mosteiro,
parroquia de Lampai.
Expediente núm: 223.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da autorización previa da Consellería de Cultura e Deporte
para o expte. 2009/063.
-Utilizaranse materiasis de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,48 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,48 euros.

1.10. A GAS GALICIA SDG, S.A., licenza para obras de canalización do gas natural na rúa
Castiñeiro, Urbanización Os Tilos.
Expediente núm: 224.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo coa memoria presentada respetando o tipo, características, e sección de
zanxa.
-Repoñerá tódolos servizos afectados así como o pavimento e beirarrúas.
-A separación da condución con outras instalacións será como mínimo de 0,20 m. en cruces e
0,40 m. en paralelo para a Media Presión A e de 0,10 m. en cruces e 0,20 en paralelo para a
Media Presión B e Baixa Presión.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-A garantía a efectos de aval por valor das obras de reposición dos béns municipais afectados,
estímase en 825 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 109,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 169,80 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.11.- Escrito presentado por LAR DE INSUA S.L., de data 25.05.2009, con rexistro de entrada
no Concello núm. 4235, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 11.08.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos tres membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a LAR DE INSUA S.L., a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-308-26/09), para catro vivendas unifamiliares en Insua,
fincas 486 e 487, parcelas 1, 2, 4 e 5, parroquia de Luou, segundo obras executadas en base ás
licenzas municipais

núms. 65/05, 66/05, 68/05 e 69/05, de data 09.02.2005, modificadas

mediante licenza municipal núm. 417/05 de data 21.12.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 240,00 €.

1.12.- Escrito presentado por D. JESÚS SOBRINO LÓPEZ, en representación de
CONSTRUCCIONES SOBRINO MOREIRAS S.L., de data 26.08.2008, con rexistro de entrada
no Concello núm. 7725, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 11.08.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos tres membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JESÚS SOBRINO LÓPEZ, en
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representación de CONSTRUCCIONES SOBRINO MOREIRAS S.L., a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-275-27/09), para dúas vivendas unifamiliares adosadas en
Balcaide “Seara”, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal
núm. 416/05, de data 21.12.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.

1.13.- Escrito presentado por D. NICOLÁS EUGENIO SANDE PIÑEIRO, de data 08.10.2008,
con rexistro de entrada no Concello núm. 9483, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 11.08.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos tres membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. NICOLÁS EUGENIO SANDE
PIÑEIRO, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-278-28/09), para unha vivenda
unifamiliar en A Póboa, finca nº 10, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 223/97, de data 3.09.1997 concedida a “Ríos Taboada S.L.”.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

1.14.- Escrito presentado por D. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ SISTO, de data 06.04.2009, con
rexistro de entrada no Concello núm. 2677, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 11.08.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos tres membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ SISTO,
a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-300-29/09), para unha vivenda unifamiliar
en Balcaide, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base ás licenzas municipais núms.
129/06 e 45/07, de datas, respectivamente, 23.08.2006 e 26.03.2007.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

2º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA –INÓCUA SEN PUBLICACIÓN
2.1.- Dada conta do escrito asinado por D. FERNANDO MADRIÑÁN VÁZQUEZ, en
representación de POMPAS FÚNEBRES REUNIDAS S.A., de data 13.05.2009, con rexistro de
entrada no Concello núm. 3908, no que solicita licenza para o establecemento dunha actividade
funeraria dentro do edificio do tanatorio de Montouto.
Vista a documentación presentada, asinada polo arquitecto técnico Emilio Mato Iñiguez, na que
se inclue a certificación técnica de solidez e seguridade de data 15.04.2009, o informe favorable
da Consellería de Sanidade Departamento Territorial da Coruña de data 22.06.2009, a acta de
comprobación asinada polo arquitecto municipal o 10.08.2009; e demais documentación obrante
no expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos tres membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. FERNANDO MADRIÑÁN VÁZQUEZ, en representación de POMPAS
FÚNEBRES REUNIDAS S.A. (expte. AP-12/09) a licenza que solicita, facendo responsable ao
propietario do uso e eficacia das medidas correctoras e debendo manter permanentemente as
condicións adecuadas que garanten o funcionamento autónomo da actividade do resto do
edificio.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente, correpondente ao epígrafe
979.1, por importe de: 41,06 euros.

LICENZAS DE APERTURA –INÓCUA CON PUBLICACIÓN PROVISIONAL.
2.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. JOSEFINA ASCENSIÓN CARRIL
CARREIRA (expte. 14/08), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a CAFÉ
BAR E COMERCIO MENOR DE TODA CLASE DE ARTIGOS (epígrafes 662.2 e 673.2), a
emprazar en Cornide, parroquia de Calo.
Vistos os proxectos básico e execución presentados asinados polo arquitecto Elias Cueto
Alvarez, visados no colexio oficial de arquitectos con datas, respectivamente, 21.08.2008 e
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29.09.2008, e as súas modificacións con visado do 16.01.2009, o informe favorable da
Consellería de Sanidade Departamento Territorial da Coruña de data 29.05.2009, o informe do
arquitecto técnico municipal de data 22.01.2009; e demais documentación obrante no
expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos tres membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. JOSEFINA ASCENSIÓN CARRIL CARREIRA a licenza provisional para o
establecemento dun local destinado a CAFÉ BAR E COMERCIO MENOR DE TODA CLASE
DE ARTIGOS condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos:
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica, no
seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e nas
respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se poderá
inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado polos órganos inspectores ou mediante certificación expedida por empresas ou
entidades homologadas, que se cumpre a normativa sobre contaminación acústica.
-.A expulsión ao exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os viandantes.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997 (D.O.G.
nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se publican as
operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos (B.O.E. nº 43,
de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida selectiva de
lixo.
-Non se iniciará o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o
que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar
neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das
obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta
licenza.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de: 240,73 euros.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

3º) DEVOLUCIÓN DE AVAL URBANÍSTICO.
Dase conta da solicitude presentada por D. José Carlos Pascual Ríos, de data 23/06/2009,
(rexistro de entrada 5747 da mesma data ) na que solicita a devolución do aval bancario de Caixa
- 17 -

Galicia nº 3262/2 do 29/10/2009, por importe de 2.787,00 euros, como garantía das obras de
urbanización, según proxecto presentado, para a construcción de 4 vivendas unifamiliares en
Cesar-Calo (licenza nº 293/04, e licenza de 1ª ocupación expte. O-306-19/09).
Visto o informe do arquitecto municipal, de data 14/08/2009, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos presentes, acorda:
Primeiro.- Proceder á cancelación do aval bancario depositado por D. José Carlos Pascual Ríos,
por importe de 2.787,00

euros, como garantía das obras de urbanización, según proxecto

presentado, para a construcción de 4 vivendas unifamiliares en Cesar-Calo (licenza nº 293/04, e
licenza de 1ª ocupación expte. O-306-19/09).
Segundo.- Notificar o presente acordo ó interesado.
Terceiro.- Devolver o expediente ó departamento de Intervención para a xestión do mesmo.

4º) CONTRATACIÓN.
4.1. APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

DO SERVIZO DE

LIMPEZA DOS EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
13/08/2009, que se recolle a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 05/08/2009,
para adxudicar o servizo de LIMPEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO
CONCELLO DE TEO,
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Prego de prescripcións técnicas de 05/08/2009
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 07/08/2009
- Informe de Adxunta a Secretaría de 0708/2009
- Certificado de existencia de crédito de 0708/2009
- Informe de Intervención de 13/08/2009
Considerando o disposto nos artigos 93, 141 a 145 e 277 a 288 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia da Xunta de Goberno
Local a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da
citada Lei en relación co Decreto da Alcaldía de 03/07/2007 (257/2007).
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
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Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación do servizo de “LIMPEZA DE EDIFICIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO”.
Segundo.- Aprobar os Pregos de prescricións técnicas, de 5/8/2009, e de cláusulas
administrativas particulares de 7/8/2009 que rexerán a contratación.
Terceiro.- Aprobar o gasto correspondente ós meses do terceiro trimestre deste exercicio, por
importe de VINTE E CINCO MIL EUROS (25.000,00 €), IVE engadido, con cargo ás partidas
orzamentarias 422.22700, 121.22700, 451.22700 e 313.22700 do estado de gastos do vixente
orzamento
do
Concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de licitación, mediante procedemento aberto,
con un único criterio de adxudicación, publicando o anuncio no BOP e no perfil do contratante
do Concello.
Quinto.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación para a apertura de proposicións, de
acordo coa base 13 do Prego de cláusulas administrativas particulares, que estará constituída
da seguinte forma:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
-

A Secretaria Xeral do Concello
O Interventor do Concello
A Concelleira de educación,igualdade e benestar; suplente o Concelleiro de servizos
básicos
- Un concelleiro/a designado polo voceiro do grupo municipal de INTEO.
Secretaria:
Mª Elena Méndez Buela; suplente Mª Pilar Sueiro Castro.
En Teo, a 13 de agosto de 2009
Martiño Noriega Sánchez
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación do servizo de “LIMPEZA DE EDIFICIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO”.
Segundo.- Aprobar os Pregos de prescricións técnicas, de 5/8/2009, e de cláusulas
administrativas particulares de 7/8/2009 que rexerán a contratación.
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Terceiro.- Aprobar o gasto correspondente ós meses do terceiro trimestre deste exercicio, por
importe de VINTE E CINCO MIL EUROS (25.000,00 €), IVE engadido, con cargo ás partidas
orzamentarias 422.22700, 121.22700, 451.22700 e 313.22700 do estado de gastos do vixente
orzamento
do
Concello.
Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de licitación, mediante procedemento aberto, con
un único criterio de adxudicación, publicando o anuncio no BOP e no perfil do contratante do
Concello.
Quinto.- Nomear ós membros da Mesa de Contratación para a apertura de proposicións, de
acordo coa base 13 do Prego de cláusulas administrativas particulares, que estará constituída da
seguinte forma:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
A Secretaria Xeral do Concello
O Interventor do Concello
A Concelleira de educación,igualdade e benestar; suplente o Concelleiro de servizos
básicos
- Un concelleiro/a designado polo voceiro do grupo municipal de INTEO.
Secretaria:
-

Mª Elena Méndez Buela; suplente Mª Pilar Sueiro Castro.

4.2.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN OBRA. AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO
DA ESTRADA BALCAIDE QUINTÁNS (FEIL).
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
14/08/2009, que se recolle a continuación:
“Vista a certificación de obra número 1 e única da obra "Afirmado e acondicionamento da
estrada Balcaide-Quintáns", asinada polo director facultativo de obra, D. Angel Colsa Lloreda,
e polo contratista F. Gómez y Cía S.L. e de data 21/07/2009, e a factura correspondente por un
importe de 288.817,70 €,
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local como órgano de contratación a aprobación
das certificacións finais de obra, segundo o establecido na disposición adicional segunda e no
artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 14/08/2009
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Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra "Afirmado e
acondicionamento da estrada Balcaide-Quintáns" así como a factura número 8.679 de data
xullo 2009, por importe de 288.817,70 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos
Teo, 14 de agosto de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra "Afirmado e
acondicionamento da estrada Balcaide-Quintáns" así como a factura número 8.679 de data xullo
2009, por importe de 288.817,70 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos

5º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
Entrados neste punto non se presenta ningunha.

6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Entrados neste punto non se presenta ningun/ha.
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e corenta e cinco minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria dou
fe.
O Alcalde

A Secretaria

Martió Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 07 DE SETEMBRO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:15 horas do día 07 de setembro de 2009, reuníronse en
primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión
ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Carme Hermida Gulías
D. Angel Manuel Rey Martínez.

Non asiste, previa excusa:
D. Andrés Fernández Martínez
Interventor: D. Faustino Villamor Iglesias.
Secretaria: D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto.

ORDE DO DÍA:
1. LICENZAS URBANÍSTICAS
2. APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRA
3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
4. ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
-1-

1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

1.1. A D. JOSÉ VILLANUEVA REY, en representación da COMUNIDADE DE PROPIETARIOS U13-A OS TILOS, licenza para obras de reparación de fachadas e cuberta, na U-13-A de Os Tilos,

segundo memoria valorada redactada polo técnico Alejandro Rodríguez Freire.
Expediente núm: 225.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento das condicións de seguridade e saúde durante a execución das obras, e de
tódalas normativas actualmante vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.044,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 1.104,00 euros.

1.2. A Dª. ANA IGLESIAS SOUTO, licenza para construción de un cerre de 19 ml., con pedra,
postes e alambre, na finca nº 608 de Ferreiriño, parroquia de Reis.
Expediente núm: 226.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase á distancia que indica a autorización da Copnsellería e a 4 metros ao eixe da
pista municipal.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 11,82 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 71,82 €.

1.3. A Dª. MARÍA GARCÍA CARRO, licenza para construción de un cerre de 50 ml., con muro,
postes e alambre, na finca nº 1485 de A Pedreira, parroquia de Calo.
Expediente núm: 227.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase un mínimo de 5 metros do eixe do camiño público principal e a 4 metros da
pista de acceso.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo 42,1c da Lei
9/2002 para fincas con edificación sen que a base opaca non supere 1,50 metros de altura e os
bloques sexan revestifos e pintados.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 €.

1.4. A Dª. MARÍA DOLORES SANTISO CASAL, licenza para construción de un cerre de 24 ml.
polo fronte e 120 ml. entre lindeiros, con bloques, postes metálicos e malla, na finca nº 414-B de
Bustelo, parroquia de Luou.
Expediente núm: 228.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase un mínimo de 5 metros do eixe do camiño público principal e a 4 metros da
pista posterior.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Entre lindeiros dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42,1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación sen que a base opaca supere 1,50 metros de
altura e os bloques sexan revestidos e pintados, ou 1,00 metros no caso de fincas sen edificación.
-Polo fronte das pistas a altura máxima da parte opaca do cerre non superará os 90 centímetros
no punto medio e 1,30 metos no punto mais alto por razóns de pendente, sendo o resto con reixa,
malla ou balaustrada.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 89,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 149,60 €.

1.5. A Dª. RAQUEL DUYOS CASTRO, licenza para obras de cerre do fronte e parte posterior da
finca con malla electrosoldada tipo hércules no Portoameneiro, parroquia de Oza.
Expediente núm: 229.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase un mínimo de 5 metros do eixe do camiño público principal e a 4 metros da
pista posterior.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Entre lindeiros dará cumprimento das condicións de cerre en solo rústico que indica o artigo
42,1c da Lei 9/2002 para fincas con edificación sen que a base opaca supere 1,00 metros de
altura e os bloques sexan revestidos e pintados.
-Polo fronte das pistas a altura máxima da parte opaca do cerre non superará os 90 centímetros
no punto medio e 1,30 metos no punto mais alto por razóns de pendente, sendo o resto con reixa,
malla ou balaustrada.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 22,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 82,40 €.

1.6. A Dª. ERMINDA LEA CASTELAO, licenza para construción de un cerre de 70 ml, polo fronte
da finca con postes, adobes e alambre, na finca nº 45 de Cobas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 230.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase un mínimo de 5 metros do eixe do camiño público, situando a súa base na
mesma cota que o firme da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Polo fronte das pistas a altura máxima da parte opaca do cerre non superará os 90 centímetros
no punto medio e 1,30 metos no punto mais alto por razóns de pendente, sendo o resto con reixa,
malla ou balaustrada.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 €.

1.7. A D. ENRIQUE PAZOS GARCÍA, licenza para construción de un cerre de 31 ml. con bloques,
postes e alambre; 56 ml. con bloque cego no linde norte e 195 ml. con bloque, postes e alambre
de 1,50 metros de alto no resto da finca en As Pozas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 231.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase á distancia de 12 metros do eixe da estrada dando cumprimento do resto das
condicións que indica a autorización da Consellería (expte. OT205N 2009/000046-1). A base do
cerre situarase na mesma cota que o pavimento da estrada AC-841.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo acadar 1,30 metros no punto mais alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
-Na zona rústica da finca darase cumprimento das condicións do artigo 41.1c da Lei 9/2002 para
fincas con edificación sen que a base opaca supere 1,50 metros de altura e os bloques sexan
revestidos e pintados.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 175,46 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 235,46 €.

1.8. A D. JOSÉ JAIME REY RODRÍGUEZ, licenza para construción de un cerre de 180 ml. con
bloques, postes e alambre e rampa de acceso de 4 metros de largo na finca nº 1978 de “Leiras
anchas”, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 232.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase á distancia de 5 metros do eixe das pistas e seguindo a liña que indica no plano
de situación polo fronte da estrada Reis-Milladoiro. A base do cerre situarase na mesma cota que
o pavimento da estrada.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo acadar 1,30 metros no punto mais alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
-Na zona rústica da finca darase cumprimento das condicións do artigo 41.1c da Lei 9/2002 para
fincas con edificación sen que a base opaca supere 1,50 metros de altura e os bloques sexan
revestidos e pintados.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 113,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 173,00 €.
1.9. A D. JUAN MORALES NAVARRO, licenza para obras de retellado da vivenda de 80 m2 e
pintado da fachada principal na rúa María Pita, nº 7 de Parque Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 233.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
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edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,78 euros.
1.10. A Dª. PURIFICACIÓN PAZOS VENTO, licenza para obras de retellado da vivenda de 100 m2
e pintado da mesma en Torre, nº 2, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 234.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
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-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 75,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 135,40 euros.
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1.11. A D. JORGE FERNÁNDEZ GUERRA, licenza para obras de cambio de 5 m2 de cuberta
(planchas de uralita e tella), na finca nº 17 de Bamonde.
Expediente núm: 235.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 63,11 euros.

A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.12.- Escrito presentado por D. RAFAEL GESTAL RODRÍGUEZ E OUTRA, de data 18.01.2008,
con rexistro de entrada no Concello núm. 444, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 28.08.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. RAFAEL GESTAL
RODRÍGUEZ E OUTRA, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-245-30/09), para

unha vivenda unifamiliar en San Domingo, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base
ás licenzas municipais

núms. 261/05 e 106/06, de datas, respectivamente, 19.08.2005 e

3.07.2006.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

1.13.- Escrito presentado por D. JOSÉ PAN REY, de data 13.07.2009, con rexistro de entrada no
Concello núm. 6310, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 28.08.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ PAN REY, a LICENZA
DE PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-245-31/09), para unha vivenda unifamiliar en Mazas,

parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 44/07, de data
26.03.2007.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

2. APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRA.
2.1.- ADECUACION DE VIAL AMENENERIRO –TEXEXE-CALO. POS 2009.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
02/09/2009, que se recolle a continuación.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vista a certificación de obra número 1 e única da obra "Adecuación de vial Ameneiro-TexexeCalo", asinada polo director facultativo de obra, D. Ignacio Soto González, e polo contratista
Martínez Montes e Hijos S.L. e de data 31/08/2009, e a factura correspondente por un importe
de 151.351,00 €,
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local como órgano de contratación a aprobación
das certificacións finais de obra, segundo o establecido na disposición adicional segunda e no
artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 02/09/2009
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra "Adecuación de vial
Ameneiro-Texexe-Calo" así como a factura número 107/09 de data 31/08/2009, por importe de
151.351,00 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos
Teo, 2 de setembro de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros e
por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
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1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra "Adecuación de vial
Ameneiro-Texexe-Calo" así como a factura número 107/09 de data 31/08/2009, por importe de
151.351,00 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos

2.2- AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTA MAZAS-QUINTÁNS. PCP
2007.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
01/09/2009, que se recolle a continuación.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vista a certificación de obra número 1 e UNICA da obra "Afirmado e acondicionamento de
pista Mazas-Quintans", asinada polo director facultativo de obra, D. Ignacio Soto González, e
polo contratista Transporte sy Maquinaria CP S.L. e de data 14/08/2009, e a factura
correspondente por un importe de 37.384,00 €,
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local como órgano de contratación a aprobación
das certificacións finais de obra, segundo o establecido na disposición adicional segunda e no
artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 01/09/2009
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra ""Afirmado e
acondicionamento de pista Mazas-Quintans" así como a factura número 25/09C de data
14/08/2009, por importe de 37.384,00 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos
Teo, 1 de setembro de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra ""Afirmado e
acondicionamento de pista Mazas-Quintans" así como a factura número 25/09C de data
14/08/2009, por importe de 37.384,00 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos.

2.3.- AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE VEIGA DE BREA-IGLESIA DE
LUOU. PCP 2007.
Dase conta aos membros da Xunta de Goberno Local, da proposta da Alcaldía de data
01/09/2009, que se recolle a continuación
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vista a certificación de obra número 1 e UNICA da obra "Afirmado e acondicionamento de
pista Veiga de Brea - Igrexa de Luou", asinada polo director facultativo de obra, D. Ignacio
Soto González, e polo contratista Transporte sy Maquinaria CP S.L. e de data 14/08/2009, e a
factura correspondente por un importe de 31.500,96 €,
Sendo competencia desta Xunta de Goberno Local como órgano de contratación a aprobación
das certificacións finais de obra, segundo o establecido na disposición adicional segunda e no
artigo 218.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público e no Decreto da
Alcaldía de 03/07/2007 (nº 257/2007).
Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 01/09/2009
Propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra ""Afirmado e
acondicionamento de pista Veiga de Brea - Igrexa de Luou" así como a factura número 24/09C
de data 14/08/2009, por importe de 31.500,96 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos
oportunos
Teo, 1 de setembro de 2009.
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
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Á vista da proposta transcrita, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros e por delegación da alcaldía (Resolución 257/07), acorda:
1.- Aprobar a certificación de obra nº 1 e única correspondente á obra ""Afirmado e
acondicionamento de pista Veiga de Brea - Igrexa de Luou" así como a factura número 24/09C
de data 14/08/2009, por importe de 31.500,96 €, e ordear o pagamento da mesma.
2.- Dar conta do presente Decreto á Intervención e á Tesourería municipais ós efectos oportunos

3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
Entrados neste punto non se presenta ningunha.

4. ROGOS E PREGUNTAS.
Entrados neste punto non se presenta ningun/ha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta e cinco minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria dou
fe.
O Alcalde

A Secretaria

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz

- 18 -

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
- 21 DE SETEMBRO DE 2009No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en obras
a Casa Consistorial), sendo as 14:15 horas do día 21 de setembro de 2009, reuníronse en
primeira convocatoria os señores/as concelleiros/as que de seguido se relacionan, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión
ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel Manuel Rey Martínez.

Non asiste, previa excusa:
D.ª Carme Hermida Gulías
Arquitecto: D. Ignacio Soto González
Secretaria: D.ª Virginia Fraga Díaz
ORDE DO DÍA:
1. LICENZAS URBANÍSTICAS
2. LICENZAS DE APERTURA
3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
4. ROGOS E PREGUNTAS

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución da Xunta de
Goberno Local, o Sr. Alcalde declara aberto o acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde
do día que figura na convocatoria, que son os seguintes:
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1. LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda, por delegación da Alcaldía, segundo Decreto de data
03/07/2007 (nº 257/2007), publicado no BOP nº 162, de 14/07/2007, conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

1.1. A Dª. ESTEFANÍA CABADO CHORÉN, licenza para ampliación dunha vivenda unifamiliar
en Insua, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto Marcos Samaniego
Reimúndez.
Expediente núm: 236.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e as súas modificacións, visados no colexio
oficial de arquitectos con data 11.07.2008 e 27.11.2009.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-A distancia dende calquer parte da edificación á extrema será de mais de tres metros.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-2-

-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de primeira
ocupación. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra na que se manifestará explícitamente o cumprimento das
especificacións contidas no Decreto 262/2007, do 20 de decembro de normas do hábitat galego.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: Marcos Samaniego Reimúndez.
-Arquitecto técnico director: Mónica Paz Candal.
-Edificabilidade: 0,14 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 5,07 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 13,62% (p. Neta). Recuamento á aliñación: >8 m.
do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 3,4 m. Pendente máxima de cuberta: 20º. Altura do
cumio: 2,58 m. Aproveitamento baixo cuberta: NO.
-Presuposto: 61.057,68 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.221,15 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.401,15 euros.

1.2. A D. JOSÉ HERMINIO LOIS VILARNOVO, en representación de RODIÑAS MILLADOIRO
S.L., licenza para ampliación e rehabilitación interior dunha nave destinada a supermercado,

situada en As Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo enxeñeiro técnico
industrial Miguel Vázquez Rodríguez.
Expediente núm: 237.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Construirase de acordo cos proxectos presentados, visados no colexio oficial con datas
11.09.2008 (básico) e 28.08.2009 (execución).
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar asinado polo
director de obra e un técnico municipal.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ao inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: MIR.
-Tipoloxía edificatoria: COMERCIAL
-Enxeñeiro director das obras: Miguel Vázquez Rodríguez.
-Edificabilidade: 0,40 m2/m2.
-Altura máxima: B+1, 7,00 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 29,99% (p. Neta). Recuamento á aliñación: 61,78
m. do eixe da vía. Recuamento a lindeiros: 4,61 m. Altura do cumio: 3,44 m. Aproveitamento
baixo cuberta: SI.
-Presuposto: 404.645,38 €.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 8.092,91 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 5.547,79 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 13.760,70 euros.
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1.3. A Dª. MERCEDES GARCÍA NOVIO, en nome da Asociación de Pais de Minusválidos de Teo
ASPAMITE, licenza para obras mínimas de conservación e mantemento da edificación existente

en As Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto presentado, redactado polo arquitecto Jesús
Conde García.
Expediente núm: 238.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o artigo 104 da
Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia parcial.
-Dará cumprimento das condicións do informe da Consellería.
-As obras serán as mínimas que indica o proxecto presentado e as que indica o informe da
Consellería de Presidencia da Igualdade e Benestar, reguladas no artigo 103 da Lei 9/2002 de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 386,38 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 446,38 euros.
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1.4. A Dª. Mª DEL CARMEN VAL PENELAS, en representación de O POTE DA ABOA S.L.,
licenza para acondicionamento de local destinado á venda de comida precociñada, en Cacheiras,
Residencial na Riveira, Bloque 1, Baixo, segundo proxecto presentado, redactado polo enxeñeiro
técnico industrial Oscar Alvarez González.
Expediente núm: 239.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o artigo 104 da
Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia parcial.
-As obras executaranse de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 16,18 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,18 euros.

1.5. A Dª. MARÍA CALVIÑO PÉREZ, licenza para construción de un cerre de 19,50 ml., con
postes e alambre, en Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 240.
-6-

Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranquearase á distancia mínima de 5 metros do eixe da pista. A base do cerre situarase na
mesma cota que o pavimento da estrada.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os frontes do cerre poderán estar constituidos por unha banda opaca de 0,90 m. de altura
máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,30 m. no punto máis alto por razóns de pendente.
-A altura máxima do cerre polo fronte será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,13 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,13 €.

1.6. A Dª. CARMEN LISTE FERREÑO, licenza para construción de un cerre entre lindeiros de 80
ml. con bloques, postes e alambre; e revestido de fachada do cuberto de 50 m2 para tapar o
ladrillo, na finca nº 1166 de Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 241.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-A altura máxima do cerre será de 2,20 metros.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 58,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 118,78 €.

1.7. A D. JUAN CARLOS CARBALLAL LATA, licenza para obras de instalación de portal de 4
metros de ancho no acceso á finca de Folgueiras, segundo plano de situación, parroquia de Calo.
Expediente núm: 242.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Situarase no punto que indica o plano de situación presentado con retranqueo superior a 5
metros dende o eixe da pista.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2,49 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 62,49 €.

1.8. A Dª. MATILDE LOURDES MÍGUEZ MANTIÑAN, licenza para construción de unha rampa
de acceso á finca de 4 metros de ancho con tubo de 40 centímetros, na finca nº 1959 de Vilares
de Rúa de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 243.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A rampa situarase na mesma cota que o pavimento actual da estrada, instalando unha tubería de
40 centímetros de diámetro mínimo segundo indica o artigo 2.12 g) das normas subsidiarias do
Concello.
-A tubería situarase no borde da aliñación oficial para cerres.
-O acceso afirmarase en perfectas condicións co mesmo material da pista pública.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmente
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 61,00 €.
1.9. A D. JOSÉ PABLO BLANCO SEOANE, licenza para obras de retellado da vivenda de 95 m2
cambiando tella deteriorada por outra nova, en Constenla, 14, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 244.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
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edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,11 euros.

1.10. A D. LUIS CASTELAO BARREIRO, licenza para obras de retellado e colocación de tubo de
40 centímetros de diámetro polo fronte da casa (estrada provincial) en Paraxó, 11, parroquia de
Luou.
Expediente núm: 245.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
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-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-A canalización do fronte da casa executárase de acordo coas indicacións da Excma. Deputación
de A Coruña, e con unha tubería mínima de 40 centímetros de diámetro que indica o artigo 2.2 f)
das normas subsidiarias municipais, con un longo máximo de 6 metros por acceso.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 61,04 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 121,04 euros.
1.11. A D. MANUEL FERNÁNDEZ AREAN, licenza para obras de retellado da vivenda de 130 m2
e pintado de fachada de 140 m2, en Os Verxeles, 55, parroquia de Oza.
Expediente núm: 246.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Manteranse estrictamente as características da construción, pendentes da cuberta e
tipoloxías actuais.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 99,34 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 159,34 euros.

1.12. A Dª. CARMEN CAMPOS GONZÁLEZ, licenza para obras de pintado de fachadas da
vivenda de uns 200 m2, en Vilariño.
Expediente núm: 247.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que indica o
artigo 103 da Lei 9/2002 e 15/2004.
-Cumprirá o artigo 9 e 44.3 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural
de Galicia referido a trámite, deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 26,36 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 86,36 euros.

1.13. A D. GUMERSINDO PETEIRO SÁNCHEZ, licenza para obras de pintado de fachada de
galpón de 16 m2, en Galanas, segundo plano de situación que xunta coa solicitude, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 248.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente que indica o
artigo 103 da Lei 9/2002 e 15/2004.
-Cumprirá a Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia
referido a trámite, deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 62,11 euros.

1.14. A D. JOSÉ MANUEL MOSQUERA PONTE, licenza para obras de instalación de porche
aberto cubrindo a entrada da casa, de 4 m2 con estructura sinxela, en Carballal, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 249.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura da edificación e serán de estructura sinxela.
-Retranqueará un mínimo de 3 metros a lindeiros e 8 metros ao eixe da pista.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 20,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 80,00 euros.

1.15. A PROMOCIONES VENGALICIA S.L., licenza para obras de construción de sete casetas de
1,69 m2 cada unha, acabado en pedra e tella do pais, anexas ás vivendas unifamiliares que contan
con licenza urbanística nº 14/05, en Fornelos, parroquia de Raris.
Expediente núm: 250.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura da edificación e serán de estructura sinxela.
-Retranqueará un mínimo de 3 metros a lindeiros e 8 metros ao eixe da pista.
-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características
do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.
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-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así como
das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.
-Recollerase na documentación de Final de Obra pola dirección técnica das obras.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 89,96 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 149,96 euros.

1.16. A D. RAMÓN ÁNGEL PARAJÓ BUJAN, en representación de ASOCIACIÓN CULTURAL A
MAMOA DE LUOU, licenza para obras de pavimento interior no local da asociación, en A

Igrexa, parroquia de Luou.
Expediente núm: 251.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura nin ao exterior da edificación, respetando as características e
tipoloxías tradicionais.
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-Cumprirá o artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia referido aos deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental e do artigo 104 da mema Lei.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 40,50 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 100,50 euros.

1.17. A D. PABLO SUEIRO PARRADO, licenza para obras menores de canalización da cuneta, na
parte frontal da casa con tubo de 40 centímetros de diámetro ao longo de 17 metros, en Veiga de
Socastro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 252.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O pavimento será igual ao firme da pista existente e situarase na mesma cota.
-A tubería situarase na parte máis exterior da pista, instalando unha tubería de 40 centímetros de
diámetro mínimo segundo indica o artigo 2.12 g) das normas subsidiarias do Concello.
-Instalaranse 2 arquetas con reixa practicable (unha cada 6 metros –Art. 2.12 g).
-Respetaranse as canalizacións existentes na zona.
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-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 64,11 euros.

1.18. A D. DAVID PULLEIRO CAJIDE, licenza para obras de canalización de media tensión para
o suministro de enerxía eléctrica a 5 vivendas en Aido, formadas por LMTS e CTC, segundo
proxecto técnico redactado por Unión Fenosa, SDG: UD218308110041, parroquia de Calo.
Expediente núm: 253.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O centro de transformación situarase por detrás da aliñación oficial e a unha distancia mínima
de 8 metros do eixe da pista pública.
-As obras contarán coa aprobación da Consellería de Economía e Industria.
-Darase cumprimento da normativa sectorial vixente.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.704,50 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 1.764,50 euros.

1.19. A GAS GALICIA SDG, S.A., licenza para obras de acometida da instalación de gas sobre
rede existente na rúa Rosalia de Castro, nº 25, Parque Montouto.
Expediente núm: 254.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo coa memoria presentada respetando o tipo, características, e sección de
zanxa.
-Repoñerá tódolos servizos afectados así como o pavimento e beirarrúas.
-A separación da condución con outras instalacións será como mínimo de 0,20 m. en cruces e
0,40 m. en paralelo para a Media Presión A e de 0,10 m. en cruces e 0,20 en paralelo para a
Media Presión B e Baixa Presión.
-Darase cumprimento estricto das medidas de seguridade que indica a normativa actualmante
vixente.
-A garantía a efectos de aval por valor das obras de reposición dos béns municipais afectados,
estímase en 125,00 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3,30 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 63,30 euros.

1.20. A D. OLEGARIO PEÑA CIERTO, licenza para segregación (dúas parcelas resultantes) da
finca nº 416-2, no lugar de Ribeira, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto asinado polo
técnico Juan Carlos Noya Rial.
Expediente núm: 255.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado en data 30.04.2009, rexistro de entrada nº 3541, e
a documentación complementaria presentada o 14.08.2009, rexistro de entrada nº 7189, facendo
a segregación pola liña divisoria entre solo de núcleo rural e solo rústico.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
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A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.21.- Escrito presentado por D. Manuel Porto Cao, en representación de PROMOCIONES
VENGALICIA S.L., de data 19.03.2009, con rexistro de entrada no Concello núm. 1743, no que

solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 16.09.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. Manuel Porto Cao, en
representación de PROMOCIONES VENGALICIA S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
(expte O-296-32/09), para sete vivendas unifamiliares en Fornelos, parroquia de Raris, segundo
obras executadas en base á licenza municipal núm. 14/05, de data, 10.01.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 420,00 €.

1.22.- Escrito presentado por D. Mario Miguel Carril Vázquez, en representación de
CASUÍSTICA DE INVERSIONES AD3 S.L., de data 5.08.2009, con rexistro de entrada no

Concello núm. 6971, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal de data 16.09.2009 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. Mario Miguel Carril
Vázquez, en representación de CASUÍSTICA DE INVERSIONES AD3 S.L., a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN (expte O-312-33/09), para unha vivenda unifamiliar en Ferreiriño,

parroquia de Reis (Parcela 2), segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
226/05, de data 13.07.2005, e 16/08 de data 7.01.2008 (Reaxuste).
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
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2. LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-DECRETO 133/08 PROVISIONAL.
2.1.- Visto o expediente instruido ao efecto por D. JOSÉ HERMINIO LOIS VILARNOVO, en
representación

de

RODIÑAS

MILLADOIRO

S.L.

(expte.

12/08),

para

licenza

de

apertura/instalación dun local destinado a SUPERMERCADO, a emprazar en Reborido-As
Galanas, parroquia de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 14.04.2009; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ HERMINIO LOIS VILARNOVO, en representación de RODIÑAS
MILLADOIRO S.L., a licenza provisional para o establecemento dun local destinado a
SUPERMERCADO, condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos de

conformidade co dictame ambiental da Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente
e Desenvolvemento Sostible do expediente núm. CO/0015/2009:

-.No caso de producir residuos perigosos, deberá solicita-la inscripción no Rexistro Xeral de
Productores e Xestores de Residuos de Galicia, como pequeño productor de residuos perigosos
no caso de producir menos de 10 Tn anuais de residuos perigosos, ou solicita-la autorización de
productor de residuos perigosos en caso de superar a antedita cantidade. Todo elo segundo o
establecido no Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da
producción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de
Galicia (DOG nº 124, 29/06/2005).
-.Os envases adicados ó almacenamento de residuos perigosos e os seus peches deberán ser
resistentes e estar en bo estado, e contar cos dipositivos adecuados que garantan a non existencia
de fugas ou derrames sobre o chan, segundo o establecido no Real Decreto 833/88, polo que se
aproba o regulamento para a execución da Lei 20/1986 de residuos perigosos (BOE nº 182,
30/07/88). Así mesmo, os residuos perigosos deberán estar etiquetados segundo o establecido
neste Real Decreto.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor autorizado.
-.Deberá contar con zonas específicas axeitadas para o almacenamento dos residuos.
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Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva,
para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá
solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico
director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos
términos desta licenza.

2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente, correpondente ao epígrafe
647.4, por importe de: 550,51 euros.

3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

LICENZAS DE APERTURA –INÓCUA CON PUBLICACIÓN PROVISIONAL.
2.2.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. MERCEDES GARCÍA NOVIO, en nome da
Asociación de Pais de Minusválidos de Teo ASPAMITE (expte. 4/09), para licenza de
apertura/instalación dun local destinado a UN CENTRO OCUPACIONAL E UN CENTRO DE DÍA
PARA PERSOAS DISCAPACITADAS, a emprazar en As Galanas, parroquia de Calo.

Visto o proxecto presentado asinado polo arquitecto Jesús Conde García, visado no colexio
correspondente o 18.04.2008, o informe favorable da Consellería de Sanidade Departamento
Territorial da Coruña de data 15.07.2009, o informe do arquitecto técnico municipal de data
15.05.2009; e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MERCEDES GARCÍA NOVIO, en nome da Asociación de Pais de
Minusválidos de Teo ASPAMITE a licenza provisional para o establecemento dun local destinado
a UN CENTRO OCUPACIONAL E UN CENTRO DE DÍA PARA PERSOAS DISCAPACITADAS
condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos:
-.Deberá dar cumprimento das medidas correctoras da actividade comprobando a eficacia das
mesmas antes do inicio da actividade.
-Non se iniciará o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o
que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar
neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das
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obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta
licenza.

2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos..

2.3.- Visto o expediente instruido ao efecto por Dª. Mª DEL CARMEN VAL PENELAS, en
representación de O POTE DA ABOA S.L. (expte. 5/09), para licenza de apertura/instalación dun
local destinado á VENDA DE COMIDA PRECOCIÑADA (epígrafe 647.1), a emprazar en
Cacheiras, Residencial na Riveira, Bloque 1, Baixo.
Visto o proxecto presentado asinado polo enxeñeiro técnico industrial Oscar Alvarez González,
visado no colexio correspondente o 2.03.2009, e a documentación complementaria, presentada o
28.04.2009, con visado do 22.04.2009; o informe favorable da Consellería de Sanidade
Departamento Territorial da Coruña de data 29.05.2009; o informe do arquitecto técnico
municipal de data 15.05.2009; e demais documentación obrante no expediente; a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª DEL CARMEN VAL PENELAS, en representación de O POTE DA ABOA
S.L. a licenza provisional para o establecemento dun local destinado a VENDA DE COMIDA
PRECOCIÑADA condicionada a súa instalación ao cumprimento dos seguintes requisitos:

-.Deberá dar cumprimento das condicións do Código Técnico da Edificación, accesibilidade,
medidas correctoras, etc, que serán comprobadas antes da posta en funcionamento da actividade.
-Non se iniciará o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o
que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar
neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das
obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta
licenza.

2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de: 55,98 euros.

3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
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LICENZAS DE APERTURA –INÓCUA SEN PUBLICACIÓN
2.4.- Dada conta do escrito asinado por Dª. MARÍA BELÉN PARDO PONTE, de data 17.04.2009,
con rexistro de entrada no Concello núm. 3114, no que solicita licenza para o establecemento
dun GABINETE PSICOPEDAGÓXICO, a emprazar no baixo dunha vivenda unifamiliar situada en
Fornelos, nº 3, parroquia de Raris.
Visto o proxecto presentado, asinado polos arquitectos Manuel Carbajo Capeáns e Celso Barrios
Ceide, visado no colexio correspondente o 13.04.2009, o informe favorable da Consellería de
Sanidade Departamento Territorial da Coruña de data 31.08.2009; e demais documentación
obrante no expediente; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MARÍA BELÉN PARDO PONTE (expte. AP-11/09) a licenza que solicita,
facendo responsable ao propietario do uso e eficacia das medidas correctoras e debendo manter
permanentemente as condicións adecuadas que garanten o funcionamento autónomo da
actividade do resto do edificio.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente, correpondente ao epígrafe
grupo 826, por importe de: 54,11 euros.

3. PROPOSTAS DA ALCALDÍA
Entrados neste punto non se presenta ningunha.
4. ROGOS E PREGUNTAS
Entrados neste punto non se presenta ningun/ha.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta e cinco minutos, de orde
da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria dou
fe.
O Alcalde

A Secretaria

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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