ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
REALIZADA O DÍA 20 DE XULLO DE 2015.
===========================================
LUGAR: Sala de Xuntas do Concello de Cangas
DÍA: 20 de xullo de 2015.
HORA DE COMEZO: 20:35 h.
HORA DE REMATE: 21:30 h.
ASISTENTES: D. Xosé Manuel Pazos Varela (alcalde-presidente), D. Mariano
Abalo Costa, D. Andrés García Bastón, Dª Mercedes Giráldez Santos, D. Xoán
Carlos Chillón Iglesias, D. Héitor Mera Herbello, Dª Ángela Vizoso Marcos e D.
Tomás Hermelo Álvarez.
Baixo a presidencia do Sr. alcalde, asistidos por min a secretaria xeral, Dª Berta
Alonso Soto e a interventora, Dª Mª Jesús Piñeiro Bello, coa finalidade de
realizar sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, convocada para o día de
hoxe, en primeira convocatoria.
Comprobada a existencia de quórum suficiente, pola Presidencia declárase
aberta a sesión, coa seguinte:
ORDE DO DÍA
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
REALIZADA O DÍA 6 DE XULLO DE 2015
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acordou, aprobar o borrador da acta da sesión anterior da Xunta de Goberno
Local, realizada o día 6 de xullo de 2015.
URBANISMO E PATRIMONIO
2º.- INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DO DÍA 16 DE XULLO DE
2015, DA XEFA DE URBANISMO S/OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE
OBRAS E DE APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS

2.A) APROBACIÓN DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS:
2.A.1) LICENZA DE OBRAS MAIORES.- Examinados os expedientes de obras tramitados a instancia
de parte, e tralos informes técnicos e xurídicos a eles incorporados, a Xunta de Goberno Local
acordou o seguinte: outorgar as seguintes licenzas urbanísticas, deixando a salvo o dereito de
propiedade e os de terceiros. O acto de edificación ou uso do solo realizarase de conformidade coa
documentación presentada, coas condicións particulares e coas seguintes condicións xerais:
1ª.- Os efectos das licenzas que se conceden, son puramente urbanísticos, a reserva e con absoluta
independencia da obriga inescusable que recae nos seus titulares de obter, de ser o caso, as preceptivas autorizacións dos outros organismos con competencias concorrentes nesta cuestión (Xefatura

Provincial de Estradas, Deputación Provincial, Autoridade Portuaria de Vigo, Xefatura de Costas de
Pontevedra, Comisión Provincial de Patrimonio Histórico-Artístico, etc.).
2ª.- Advírteselle ó/á interesado/a que esta licenza carece de validez en tanto o/a técnico/a
aparellador/a municipal non efectúe a operación de "tira de cordas", polo que o/a interesado/a
deberá solicitar que esta se leve a cabo antes de comezar as obras.
3ª.- Deberá presentar no concello tres informes por escrito do estado das obras e da súa adecuación
ó proxecto e á licenza municipal na que se abeiran, nas seguintes fases da obra:
a) Cando as fábricas, tanto interiores como exteriores, estean iniciadas sobre o rasado da
cimentación.
b) Cando estea rematada a estrutura do teito correspondente á altura total da edificación.
c) Cando estea finalizada a obra.
4ª.- Antes do inicio das obras deberá colocarse un valado de protección, que non poderá impedir o
tránsito público para o que deberá obter, previamente, licenza municipal. O valado deberá
acomodarse ás prescricións de seguridade do persoal empregado nas obras e para as persoas que
transiten pola vía pública.
5ª.- Deberá colocarse un cartel de dimensións mínimas de 1,70 x 0,84 metros, onde figure o número
e data da licenza, número de andares e nomes do promotor, arquitecto, aparellador e construtor. O
titular da licenza adoptará toda as medidas de seguridade previstas na normativa vixente.
6ª.- Deberá ter, na obra, a licenza e o proxecto selado polo concello a disposición dos funcionarios
municipais.
7ª.- De conformidade co disposto no artigo 35 do R.d.l. 1/92, do 26 de xuño, os prazos de iniciación,
interrupción máxima e remate das obras, fíxanse en:
a) Iniciación: dentro dos doce meses seguintes ó outorgamento da licenza.
b) Interrupción máxima: seis meses, debendo comunicárselle ó concello. Indícase que, con carácter
excepcional e por só unha vez, outorgarase prórroga cando se xustifique que a interrupción
obedeceu a motivos de forza maior.
c) Remate das obras: dentro dos trinta e seis meses seguintes ó outorgamento da licenza.
8ª.- A edificación non poderá ser ocupada en ningún dos seus andares ata que as obras estean
completamente rematadas, nese momento solicitaráselle ó concello a preceptiva licenza de primeira
ocupación, achegando certificado de final de obra asinado polos directores desta e visado polos
colexios correspondentes. En dito certificado especificarase que as obras se axustan ás condicións da
licenza municipal e, así mesmo, achegarase documento acreditativo de que a obra foi dada de alta
para os efectos do imposto sobre bens inmobles e escritura de división horizontal ou de declaración
de obra nova, segundo os casos.
9ª.- O comezo da obra e a efectividade da licenza estará condicionada, en todo caso, á presentación
no concello de un exemplar do proxecto de execución.
10ª.- Cando nas proximidades das obras que se autorizan existan instalacións de redes de servizos
públicos que poidan resultar afectadas pola realización das obras, o titular da licenza daralle conta
diso ó concello e estará obrigado a repoñer, ó seu estado anterior, os danos que puidesen
ocasionarse, ou sufragar os gastos. Suspenderase a efectividade da licenza concedida mentres non
se cumpra a obriga citada.
11ª.- Toda variación que se produza no proxecto presentado, así como, na dirección técnica ou
empresa construtora, deberáselle comunicar ó concello para a súa conformidade.

12ª.- Antes de comezar a construción a que fai referencia esta licenza, o/a promotor/a das obras
deberá instalar no límite da parcela contiguo ó camio ó que dá fronte, un foxo de formigón
protexido cunha reixa co único fin de limpar as rodas dos vehículos que se empreguen na obra,
especialmente en épocas de choiva, co obxecto de evitar a perda de area nos viais de comunicación
co conseguinte risco para a circulación rodada.
* Calquera dos incumprimentos do condicionado suporá a SUSPENSIÓN INMEDIATA das obras, de
conformidade co indicado no art. 209.1 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia.

EXPEDIENTE N° 21.580.- LICENZA MUNICIPAL N° 21.029.- A
CONSTRUCCIONES DOCÍO, S.L., outórgaselle un novo prazo de TRINTA E SEIS
MESES, para o remate das obras abeiradas na referida licenza, de conformidade
co disposto no art. 197.2 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia.
EXPEDIENTE N° 21.642.- LICENZA MUNICIPAL N° 20.939.- A C. U. P.
P., con enderezo en Rúa Carlos Casares, nº 4-l°G- Coiro, modifícaselle a
referida licenza no sentido en que as superficies son de 115,12 m2., de planta
baixa e 61,37 m2., de 1º andar, de conformidade co proxecto básico e de
execución reformado de vivenda do arquitecto, Pedro González Souto, con data
de visado do 5 de xuño de 2015.
2.B) LICENZA DE OBRAS MENORES
Examinados os expedientes de obras tramitados a instancia de parte, e vistos, así mesmo, os
informes técnicos e administrativos incorporados, a Alcaldía acordou, outorgar as seguintes licenzas
de obras, deixando a salvo o dereito da propiedade, os de terceiros e os do común, de conformidade
coa documentación presentada, sempre que esta se adapte ó condicionado que se establece en cada
autorización e ás seguintes condicións xerais:
1ª.- Os efectos das licenzas que se conceden, son puramente urbanísticos, a reserva e con absoluta
independencia da obriga inescusable que recae nos seus titulares, de obter, no seu caso, as preceptivas autorizacións por parte dos outros organismos estatais, con competencias concorrentes nesta
cuestión (Xefatura Provincial de Estradas, Deputación Provincial, Obras do Porto de Vigo,
Pontevedra, A Coruña, etc.).
2ª.- Advírtese ó interesado ou interesada que esta licenza carece de validez en tanto non se efectúe
a operación de "tira de cordas" pola comisión de obras e técnico/a aparellador/a municipal, efecto
para o cal deberá solicitar o/a interesado/a que se leve a cabo esta antes de comezar as obras.
3ª.- Deberá ter na obra a licenza e o deseño selado polo concello a disposición dos/as
funcionarios/as municipais.
4ª.- De conformidade co disposto no artigo 197.1 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, os prazos de iniciación, interrupción máxima e
remate das obras, fíxanse en:
a) Iniciación dentro dos doce meses seguintes ó outorgamento da licenza.
b) Interrupción máxima de seis meses, debendo comunicar ó concello e advertíndose con carácter
excepcional e por unha soa vez, outorgarase prórroga cando se xustifique que a interrupción
obedeceu a motivos de forza maior.
c) Remate das obras dentro dos trinta e seis meses seguintes ó outorgamento da licenza.

5ª.- As características construtivas dos cerramentos deben seren as que sinale a ordenanza
respectiva segundo a cualificación urbanística do solo, e que se especifican na documentación das
vixentes normas que leva por título "Normas Urbanísticas I".

EXPEDIENTE N° 25.395.- A PROVILLA TABO, S.L., Para na parcela (1)
estrada Erbello- A Madalena, construír unha piscina de 24,50 m2., de
conformidade co proxecto do aparellador, Rafael Soliño Costas, de xaneiro de
2015 e condicións impostas pola Deputación Provincial de Vías e Obras do día
24 de abril de 2015.
3º.- DACIÓN DE CONTA DAS DECLARACIÓNS PREVIAS DE OBRAS E
ACTIVIDADES
A Xunta de Goberno Local, queda informada das seguintes comunicacións
previas de obras e actividades:
OBRAS
EXPEDIENTE N° 21.642.- C. U. P. P., cambio titularidade licenza de obras n°
20.939, procedente de R. G. S. e J. L. G. S., en Rosada-Coiro.
EXPEDIENTE N° 25.521.- J. J. P. F., cambio de tella en edificación existente na
Avda. José Novas, nº 55-Aldán.
ACTIVIDADES
EXPEDIENTE N° 1.581/12.- O tramitado a instancia de A CASA DE ALDAN S.L.,
para restaurante dun garfo na Avda. Carlos Pérez, nº 12-Aldán, acórdase
declaralo caducado de conformidade co art. 92 da Lei 30/92, de 26 de
novembro, ao transcorrer máis de tres meses desde o requirimento de
presentación de documentación de data 19 de xuño de 2012.
FACENDA
4º .- INFORMES DE TESOURERÍA S/ DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
4.A) APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
Examinados os informes emitidos pola Tesourería Municipal, referente a
diversas solicitudes de devolución de garantías por realización de obras.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, e de conformidade
cos informes favorables da Tesourería Municipal, acorda aprobar as solicitudes
de devolución de garantías ós seguintes solicitantes:
SOLICITANTE
T. D. P.

GARANTÍA

IMPORTE

FIANZA

441.73 €

OBXECTO
EXPTE. Nº 22437

5º .- DACIÓN DE CONTA DE SENTENZAS E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS
5.A) DACIÓN DE CONTA DA SENTENZA Nº 452/2015
Dáse conta de sentenza n° 452/2015 ditada polo Xulgado do Social, nº 2 de
Vigo e procedemento n° 30/2015, promovido por M. T. G.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda o seguinte:
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento da sentenza n° 452/2015 ditada polo Xulgado
do Social, nº 2 de Vigo e procedemento ordinario n° 30/2015, promovido por
M. T. G.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ao departamento de Persoal
5.B) DACIÓN DE CONTA DA SENTENZA Nº 122/2015
Dáse conta de sentenza n° 122/2015 ditada polo Sala do ContenciosoAdministrativo nº 3 de Pontevedra e procedemento abreviado n° 115/2014,
promovido por "Propiedades Rodríguez Méndez, S.L.".
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda o seguinte:
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento da sentenza n° 122/2015 ditada polo Sala do
Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra e procedemento abreviado n°
115/2014, promovido por "Propiedades Rodríguez Méndez, S.L.".
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ao departamento Urbanismo.

ENSINO E DEPORTE
6º.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL,
PARA FUNCIONAMENTO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE
MÚSICA-2015
Examinada a proposta do concelleiro Delegado de Ensino e Deporte, relativa á
solicitude de subvención á Deputación Provincial, para funcionamento do
Conservatorio Profesional de Música-2015, que di:

"SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL, PARA
FUNCIONAMENTO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA-2015

Publicadas no BOP do día do 01/07/2015, as bases para a concesión de axudas
a conservatorios de música non dependentes da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria de titularidade pública.
Reunindo os requisitos que nas bases se especifican e redactada unha memoria
das actividades que se desenvolven no curso escolar 2014-2015, propoño á
Xunta de Goberno Local:
Primeiro.- Solicitar unha axuda á Deputación Provincial de Pontevedra para o
funcionamento do Conservatorio Profesional de Música do Concello de Cangas
do ano 2015."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, aprobar
integramente a proposta transcrita.
7º.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA-2015
Examinada a proposta do concelleiro delegado de Ensino e Deporte, relativa á
solicitude de subvención á Deputación Provincial, para funcionamento da Escola
Municipal de Música 2015, que di:

"SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA-2015

PARA

Publicadas no BOP do día do 01/07/2015, as bases para a concesión de axudas
para escolas de música públicas non dependentes da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria de titularidade Pública.
Reunindo os requisitos que nas bases se especifican e redactada unha memoria
das actividades que se desenvolven no curso escolar 2014-2015, propoño á
Xunta de Goberno Local:
Primeiro.- Solicitar unha axuda á Deputación Provincial de Pontevedra para o
funcionamento da Escola Municipal de Música de Cangas do ano 2015."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, aprobar
integramente a proposta transcrita.
8º.- APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DO CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E O CONCELLO DE CANGAS, PARA A
XESTIÓN DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR EN CATRO CENTROS
DE ENSINO PÚBLICO NON UNIVERSITARIO DO CONCELLO DE
CANGAS DO ANO 2015

Examinada a proposta do día 16.7.15 do concelleiro de Ensino, de aprobación
de conta xustificativa do convenio de colaboración entre a Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Concello de Cangas, para a
xestión do servizo de comedor escolar en catro centros de ensino público non
universitario do Concello de Cangas do ano 2015, que é como segue:

"APROBACIÓN DA CONTA XUSTIFICATIVA DO CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA E O CONCELLO DE CANGAS, PARA A XESTIÓN DO SERVIZO
DE COMEDOR ESCOLAR EN CATRO CENTROS DE ENSINO PÚBLICO NON
UNIVERSITARIO DO CONCELLO DE CANGAS-2015
Con relación ao convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria e o Concello de Cangas para a xestión do
servizo de comedores escolares en catro centros de ensino público non
universitario do Concello de Cangas 2013-2015, asinado o día 5 de xullo de
2013 e comprometendo a consellería para a anualidade 2015 o importe de
VINTE E UN MIL NOVECENTOS SESENTA E UN EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS (21.961,50 €).
Vista a documentación correspondente ao mes de decembro do ano 2014 e o
primeiro semestre do ano 2015 e que consta no expediente o Concello de
Cangas:
•
Cumpriu coa finalidade da subvención.
•
Tomou razón na contabilidade dos gastos que se xustifican na partida
324.-22799 do Orzamento do ano 2014 e na partida 326-227-99 do Orzamento 2015 e
os fondos aplicáronse á finalidade da axuda concedida.
•
Que os gastos totais soportados por esta entidade con cargo á actuación
subvencionada é de VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS CINCUENTA EUROS CON
OITENTA E DOUS CÉNTIMOS (26.650,82 €), polo que propoño aprobar a
seguinte conta xustificativa de conformidade co seguinte:
NAZARET: 15.388,58 euros.
PRECEPTOR
E NIF

Nº E DATA
FACTURA
CONCEPTO

VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680

3800564
19/12/2014
Comidas
fixas
3800563
19/12/2014
Bonificacións

VILLASENÍN
SA
A15043680

3800599
31/01/2015
Comidas

ÓRGANO
E
DATA
APROBACION
FACTURA
Resolución
Alcaldía
30/12/2014

IMPORTE
LÍQUIDO
PAGADO

DATA
PAGAMENTO

FORMA
PAGAMENTO

943,20

12/02/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
30/12/2014

740,76

12/02/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
13/02/2015

1.165,50

16/02/2015

Transferencia
bancaria

VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680

VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA

fixas
3800598
31/01/2015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
13/02/2015

1.010,73

16/02/2015

Transferencia
bancaria

3800639
28/02/2015
Comidas
fixas
3800638
28/03/2015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
18/03/2015

1.168,20

30/03/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
18/03/2015

1.035,93

30/03/2015

Transferencia
Bancaria

3800656
27/03/2015
Comidas
fixas
3800655
27/03/2015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
30/03/2015

1.322,10

10/04/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
30/03/2015

1.093,49

10/04/2015

Transferencia
bancaria

3800716
30/04/2015
Comidas
fixas
3800715
30/04/2015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
19/05/2015

1.310,40

27/05/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
19/05/2015

1.090,72

27/05/2015

Transferencia
bancaria

3800742
31/05/2015
Comidas
fixas
3800741
31/0572015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
26/06/2015

1.379,70

29/06/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
26/06/2015

1.197,92

29/06/2015

Transferencia
bancaria

3800786
19/06/2015
Comidas
fixas

Resolución
Alcaldía
26/06/2015

995,40

29/06/2015

Transferencia
bancaria

3800785
19/06/2015
Bonificacións

Resolución de
Alcaldía
26/06/2015

934,53

29/06/2015

Transferencia
bancaria

ÓRGANO
E
DATA
APROBACION
FACTURA
Resolución
Alcaldía
30/12/2014

IMPORTE
LÍQUIDO
PAGADO

DATA
PAGAMENTO

FORMA
PAGAMENTO

190,80

12/02/2015

Transferencia
bancaria

A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680

VILLASENÍN
SA
A15043680

O HÍO: 2.613,98 euros
PRECEPTOR
E NIF

Nº E DATA
FACTURA
CONCEPTO

VILLASENÍN
SA
A15043680

3800562
19/12/2014
Comidas

VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680

VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680

VILLASENÍN
SA
A15043680

fixas
3800561
19/12/2014
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
30/12/2014

69,26

12/02/2015

Transferencia
bancaria

3800601
31/01/2015
Comidas
fixas
3800600
31/01/2015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
13/02/2015

214,20

16/02/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
13/02/2015

80,47

16/02/2015

Transferencia
bancaria

3800637
28/02/2015
Comidas
fixas
3800636
28/03/2015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
18/03/2015

227,70

30/03/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
18/03/2015

76,57

30/03/2015

Transferencia
Bancaria

3800660
27/03/2015
Comidas
fixas
3800659
27/03/2015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
30/03/2015

243,00

10/04/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
30/03/2015

100,11

10/04/2015

Transferencia
bancaria

3800718
30/04/2015
Comidas
fixas
3800717
30/04/2015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
19/05/2015

239,40

27/05/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
19/05/2015

74,05

27/05/2015

Transferencia
bancaria

3800743
31/05/2015
Comidas
fixas
3800784
31/0572015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
26/06/2015

233,10

29/06/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
26/06/2015

72,92

29/06/2015

Transferencia
bancaria

3800783
19/06/2015
Comidas
fixas

Resolución
Alcaldía
26/06/2015

166,50

29/06/2015

Transferencia
bancaria

3800785
19/06/2015
Bonificacións

Resolución de
Alcaldía
26/06/2015

76,69

29/06/2015

Transferencia
bancaria

ESPIÑEIRA ALDÁN: 4.607,36 euros

PRECEPTOR
E NIF

Nº E DATA
FACTURA
CONCEPTO

VILLASENÍN
SA
A15043680

3800564
19/12/2014
Comidas
fixas
3800563
19/12/2014
Bonificacións

VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680

VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA

ÓRGANO
E
DATA
APROBACION
FACTURA
Resolución
Alcaldía
30/12/2014

IMPORTE
LÍQUIDO
PAGADO

DATA
PAGAMENTO

FORMA
PAGAMENTO

180,00

12/02/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
30/12/2014

160,00

12/02/2015

Transferencia
bancaria

3800599
31/01/2015
Comidas
fixas
3800598
31/01/2015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
13/02/2015

204,30

16/02/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
13/02/2015

199,18

16/02/2015

Transferencia
bancaria

3800639
28/02/2015
Comidas
fixas
3800638
28/03/2015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
18/03/2015

203,40

30/03/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
18/03/2015

197,04

30/03/2015

Transferencia
Bancaria

3800656
27/03/2015
Comidas
fixas
3800655
27/03/2015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
30/03/2015

200,70

10/04/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
30/03/2015

207,12

10/04/2015

Transferencia
bancaria

3800716
30/04/2015
Comidas
fixas
3800715
30/04/2015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
19/05/2015

213,30

27/05/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
19/05/2015

207,12

27/05/2015

Transferencia
bancaria

3800742
31/05/2015
Comidas
fixas
3800741
31/0572015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
26/06/2015

561,60

29/06/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
26/06/2015

168,80

29/06/2015

Transferencia
bancaria

3800786
19/06/2015

Resolución
Alcaldía

390,60

29/06/2015

Transferencia
bancaria

A15043680

Comidas
fixas

26/06/2015

VILLASENÍN
SA
A15043680

3800785
19/06/2015
Bonificacións

Resolución de
Alcaldía
26/06/2015

126,60

29/06/2015

Transferencia
bancaria

ÓRGANO
E
DATA
APROBACION
FACTURA
Resolución
Alcaldía
30/12/2014

IMPORTE
LÍQUIDO
PAGADO

DATA
PAGAMENTO

FORMA
PAGAMENTO

460,80

12/02/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
30/12/2014

116,02

12/02/2015

Transferencia
bancaria

3800599
31/01/2015
Comidas
fixas
3800598
31/01/2015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
13/02/2015

533,70

16/02/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
13/02/2015

143,48

16/02/2015

Transferencia
bancaria

3800641
28/02/2015
Comidas
fixas
3800640
28/03/2015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
18/03/2015

489,60

30/03/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
18/03/2015

143,48

30/03/2015

Transferencia
Bancaria

3800658
27/03/2015
Comidas
fixas
3800657
27/03/2015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
30/03/2015

508,50

10/04/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
30/03/2015

147,64

10/04/2015

Transferencia
bancaria

3800712
30/04/2015
Comidas
fixas
3800711
30/04/2015
Bonificacións

Resolución
Alcaldía
19/05/2015

501,30

27/05/2015

Transferencia
bancaria

Resolución
Alcaldía
19/05/2015

151,92

27/05/2015

Transferencia
bancaria

3800740
31/05/2015

Resolución
Alcaldía

264,60

29/06/2015

Transferencia
bancaria

A RÚA: 4.040,90 euros
PRECEPTOR
E NIF

Nº E DATA
FACTURA
CONCEPTO

VILLASENÍN
SA
A15043680

3800558
19/12/2014
Comidas
fixas
3800557
19/12/2014
Bonificacións

VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680

VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN

SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680
VILLASENÍN
SA
A15043680

VILLASENÍN
SA
A15043680

Comidas
fixas
3800739
31/0572015
Bonificacións

26/06/2015
Resolución
Alcaldía
26/06/2015

229,42

29/06/2015

Transferencia
bancaria

3800782
19/06/2015
Comidas
fixas

Resolución
Alcaldía
26/06/2015

185,40

29/06/2015

Transferencia
bancaria

3800781
19/06/2015
Bonificacións

Resolución de
Alcaldía
26/06/2015

165,04

29/06/2015

Transferencia
bancaria

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, aprobar
integramente a proposta transcrita, referente a proposta do concelleiro de
Ensino, de aprobación de conta xustificativa do convenio de colaboración entre
a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Concello de
Cangas, para a xestión do servizo de comedor escolar en catro centros de
ensino público non universitario do Concello de Cangas do ano 2015.
CULTURA E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
9º.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, PARA A MELLORA DE
COLECCIÓNS BIBLIOGRÁFICAS DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 20152016
Examinada a proposta do concelleiro delegado de Cultura do día 16.07.15,
relativa á solicitude de subvención universitaria, para a mellora de colección
bibliográficas das bibliotecas municipais 2015-1016, que é como segue:

"PROPOSTA
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA AO AMPARO DA ORDE DO 22/06/2015 PARA
MELLORA DAS COLECCIÓNS BIBLIOGRÁFICAS DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
2015-2016
Publicada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a
Orde do 22/06/2015, pola que se establecen as bases reguladoras da
subvención plurianual a concellos de Galicia para a mellora das coleccións
bibliográficas das bibliotecas ou axencias de lectura públicas municipais
integradas na Rede de bibliotecas de Galicia e se procede á súa convocatoria
para o período do 1 de maio de 2015 ata o 1 de abril de 2016 e reunindo o
concello os requisitos que na Orde se especifican, PROPOÑO á Xunta de
Goberno Local:

* Solicitar unha axuda ao abeiro da Orde do 22/06/2015 pola que se establecen
as bases reguladoras da subvención plurianual a concellos de Galicia para a
mellora das coleccións bibliográficas das bibliotecas ou axencias de lectura
públicas municipais integradas na Rede de bibliotecas de Galicia e se procede á
súa convocatoria para o período do 1 de maio de 2015 ata o 1 de abril de 2016,
achegando os documentos que se especifican no artigo 10.4 da orde citada.
Declarar que non solicitou ningunha outra axuda ou subvención a entidade
pública ou privada para este mesmo fin."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, aprobar
integramente a proposta transcrita.
10º.- PROPOSTA DO CONCELLEIRO DELEGADO DE CULTURA E
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA S/APROBACIÓN DA INSCRICIÓN NO
"REGISTRO ADMINISTRATIVO DE EMPRESAS CINEMATOGRÁFICAS Y
AUDIOVISUALES" (ICAA)
Examinada a proposta do concelleiro delegado de Cultura do día 15.07.15,
relativa á aprobación da inscrición no "Registro Administrativo de Empresas
Cinematográficas e Audiovisuales" (ICAA), que é como segue:

"PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
D. Héitor Mera Hermelo, concelleiro de Cultura e Normalización Lingüística do
Concello de Cangas, propón á Xunta de Goberno Local que adopte o seguinte
acordo:
Que o Concello de Cangas solicite a súa inscrición no 'Registro Administrativo
de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales' (ICAA) na sección: empresas
titulares de salas de exhibición cinematográficas.
E así mesmo, nomear a Juan José Pérez Estévez, xestor cultural e director do
Auditorio Municipal, responsable do envío telemático da información de venda
de localidades das proxeccións que se realicen no auditorio. Achégase
formulación de solicitude de inscrición."
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, aprobar
integramente a proposta transcrita.
11º.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A
ENTIDADE "NINGURES PRODUCIÓN S.L.", E O ILTMO. CONCELLO DE
CANGAS, PARA A ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA ESCOLA
MUNICIPAL DAS ARTES ESCÉNICAS DE CANGAS (EXERCICIO 2015)

Examinado o convenio de colaboración entre a entidade "Ningures Produción,
S.L.", e o Iltmo. Concello de Cangas, para a organización e desenvolvemento da
Escola Municipal das Artes Escénicas de Cangas (Exercizo 2015).
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda o seguinte:
PRIMEIRO.- Aprobar o modelo do convenio de colaboración entre a entidade
"Ningures Produción, S.L.", e o Ilmo. Concello de Cangas, para a organización e
desenvolvemento da Escola Municipal das Artes Escénicas de Cangas (Exercizo
2015).
SEGUNDO.- Facultar ó Sr. alcalde-presidente para a sinatura do convenio de
referencia.
TERCEIRO.- Dar traslado do presente acordo á Concellería de Cultura e ao
departamento de Intervención.
CONTRATACIÓN
12º.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE
FOTOCOPIADORAS MEDIANTE RENTING

CONTRATACIÓN

DE

17

Examinado o expediente de contratación de 17 fotocopiadoras mediante
"renting".
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, deixar
sobre a mesa o presente asunto para mellor estudo.
URXENCIAS
ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DÍA
Trala declaración da urxencia, por unanimidade dos/as Sres./as concelleiros/as
asistentes, (art. 83 R.d. 2568/1986, do 28 de novembro), adoptáronse os
seguintes acordos:
A) PROPOSTA DE SINALIZACIÓN EN RODEIRA, ZONA DA GARITA
Examinada a proposta de sinalización en Rodeira, zona de Garita, así como o
informe da Policía Local do día 17.07.15, que di:

"Que en relación coa proposta de sinalización para garantir o acceso de
vehículos de emerxencias á zona da Garita 'Pra¡a dos Alemáns', deberían
colocarse os sinais que constan no plano que se achega, incluída a zona de
exclusión para o cambio de sentido dos vehículos."

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, aprobar
integramente a proposta e o informe transcrito.
B) SOLICITUDES DE PRAZA RESERVADA PARA DISCAPACITADOS
Examinado o escrito presentado o día 8.7.15 por A L. G., no que se solicita o
pintado de praza reservada para discapacitados.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, de conformidade co
informe emitido pola Policía Local, o día 15.7.15, acorda autorizar o pintado de
praza reservada para discapacitados, na rúa Concepción Arenal, nº 39-Cangas,
ao seguinte solicitante, FACENDO CONSTAR QUE O SEU USO SERÁ DE
CARÁCTER PÚBLICO PARA TODAS AS PERSOAS CON DISCAPACIDADE.
NOME
A. L. G.

LUGAR INSTALACIÓN
Rúa Concepción Arenal, nº 39-Cangas

C) SOLICITUDE DE PINTADO E SINALIZACIÓN DE PROHIBIDO NA
RÚA CANCELO, Nº 2-PINTÉNS
Examinado o escrito presentado o día 29.6.15 por D. L. S., no que solicita o
pintado en varios puntos e sinal de prohibido estacionar en zona de Pinténs.
Visto o informe da Policía Local do día 26.06.15, que é como segue:

"Por parte desta Policía non existe inconveniente en que se pinte de amarelo a
entrada do garaxe, pero non o sinal enfrente do seu portal, posto que xa está
prohibido estacionar en toda a rúa."
Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, aprobar
integramente o informe da Policía Local transcrito, e na súa consecuencia
aprobar o pintado da liña amarela na entrada do garaxe.
D) SOLICITUDE DA ASOCIACIÓN "MORRAZICA" DE AUTORIZACIÓN E
EQUIPAMENTO PARA A REALIZACIÓN DO EVENTO "Gº KANEKAS"
Examinado o escrito presentado o día 17.06.15 pola Asociación "Morrazica",
para autorización de uso do palco sito detrás do concello, así como, o
quipamento material e sanitario.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda autorizar o
uso do palco e do equipamento solicitado, luz, auga, e vallas, agás o
equipamento sanitario portátil co que non conta o concello.

E) SOLICITUDE PRESENTADA POR M. G. N. S/AUTORIZACIÓN E
EQUIPAMENTO PARA ACTUACIÓN NO ATRIO DA EX-COLEXIATA DE
CANGAS
Examinado o escrito presentado o día 13.07.15, por M. G. N., presidente da
Asociación Músico Vocal "NI FU NI FA", para autorización de actuación o
vindeiro día 24 de xullo ás 23,00 horas no atrio da Ex- Colexiata de Cangas,
polo que solicitan o corte de tráfico, iluminación de palco e megafonía.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda autorizar o
citado evento cos medios solicitados e 400 cadeiras.
F) APROBACIÓN DO PREGO DE CONDICIÓNS ADMINISTRATIVAS,
ECONÓMICAS E TÉCNICAS QUE REXERAN A LICITACIÓN, MEDIANTE
PROCEDEMENTO NEGOCIADO, SEN PUBLICIDADE, DO CONTRATO
PRIVADO DE PATROCINIO PARA A PROMOCIÓN DO RECINTO FEIRAL
DAS NAVES DE OJEA DURANTE AS FESTAS PATRONAIS DO CONCELLO
DE CANGAS "FESTAS DO CRISTO 2015"
Examinado o prego de condicións administrativas, económicas e técnicas que
rexerán a licitación, mediante procedemento negociado, sen publicidade, do
contrato privado de patrocinio para a promoción do recinto feiral das Naves de
Ojea durante as Festas Patronais do Concello de Cangas "Festas do Cristo
2015", que é como segue:

"PREGO DE CONDICIÓNS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS E TÉCNICAS QUE
REXERÁN A LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN
PUBLICIDADE, DO CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO PARA A PROMOCIÓN
DO RECINTO FEIRAL DAS NAVES DE OJEA DURANTE AS FESTAS PATRONAIS
DO CONCELLO DE CANGAS, 'FESTAS DO CRISTO 2015'
CLÁUSULA 1ª.- OBXECTO
O presente prego ten por obxecto regular o procedemento de adxudicación e o
contido do contrato privado de patrocinio para a promoción do recinto feiral das
Naves de Ojea durante as festas patronais do Concello de Cangas, 'Festas do
Cristo 2015'.
CLÁUSULA 2ª.- RÉXIME XURÍDICO
O contrato de patrocinio aparece regulado na Lei 34/1988, de 11 de novembro,
Xeral de Publicidade, concretamente no seu artigo 22, segundo o cal “o
contrato de patrocinio publicitario é aquel polo que o patrocinado, a cambio
dunha axuda económica para a realización da súa actividade deportiva,
benéfica cultural, científica ou doutra índole, se compromete a colaborar na
publicidade do patrocinador”.

O presente contrato ten carácter privado segundo o disposto no artigo 20 do
Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP) e polo tanto
rexerase en canto á súa preparación e adxudicación polo TRLCSP, e en canto os
seus efectos, cumprimento e extinción polas normas de dereito privado.
CLÁUSULA 3ª.- FUNDAMENTO
Este concello quere promocionar como centro neurálxico das súas festas
patronais o recinto situado entre a casa consistorial e as naves de Ojea, coa
instalación dunhas carpas/jaimas que posteriormente ofertará en réxime de
concorrencia ós hostaleiros. Para conseguir a infraestrutura necesaria, este
Concello considera como fórmula máis axeitada a celebración dun contrato de
patrocinio considerando este como achegas que de forma voluntaria, efectúen
as persoas físicas ou xurídicas para a realización da actividade descrita na
cláusula 1ª.
CLÁUSULA 4ª.- CONTIDO DO PATROCINIO
As formas de patrocinio poderán consistir en:
•
•
•

Achegas económicas, contribuíndo ós gastos da actividade patrocinada
Achega de material necesario para a actividade.
Cesión de bens mobles

O contido do patrocinio concretarase no documento que asinarán o
patrocinador (adxudicatario deste contrato) e o patrocinado (Concello de
Cangas) segundo o que resulte da oferta do licitador e da propia negociación
que se realizará segundo o disposto neste prego.
En todo caso, a empresa que resulte adxudicataria deste contrato, en
consecuencia o patrocinador, quedará obrigada a subministrar ó Concello a
infraestrutura que a continuación se indica durante Festas do Cristo 2015, cuxo
inicio está previsto para o día 26 de agosto e remate o 6 de setembro.
•
Instalar 14 carpas de 5m x 5m
•
Instalar 2 carpas de 6m x 3m
•
Cada carpa deberá dispoñer da instalación eléctrica necesaria para ter un
punto de luz e dous enchufes.
•
Dotar a cada unha das 14 carpas de 3 barras e 2 neveiras de 1m.
Na oferta que presente o licitador deberá facer constar expresamente que se
obriga a dotar ó Concello de Cangas da infraestrutura antes descrita, en caso
contrario, será excluído da licitación e non se procederá á valoración da súa
oferta nin entrará na fase de negociación.
Pola súa banda, o patrocinador terá dereito a publicitarse como patrocinador
oficial do citado recinto feiral disfrutando así da notoriedade e repercusión da
actividade que realiza o patrocinado, co fin de incrementar entre o público o

coñecemento e publicidade da súa marca e favorecer a súa imaxe. Así mesmo,
o patrocinador terá a exclusiva na venda da súa marca, xa que os hostaleiros
que finalmente se instalen en cada unha das carpas quedarán obrigados a
vender a marca do patrocinador. O Concello comprometese a que o
patrocinador conste como tal en toda a publicidade que faga das festas.
CLÁUSULA 5ª.- FINANCIAMENTO DO CONTRATO E EXISTENCIA DE CRÉDITO
Este contrato non necesita de consignación orzamentaria xa que non supón
ningún custe para o Concello. En caso de que o patrocinio leve consigo achegas
económicas, estas terán a consideración e natureza de ingreso non tributario de
dereito Privado, de acordo co artigo 43 do Real Decreto 500/1990 do 20 de
abril.
CLÁUSULA 6ª.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR
Poderán concorrer a esta licitación por si ou por medio de representantes
autorizados, as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que
teñan plena capacidade de obrar, e cuxa finalidade ou actividade teña relación
directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos
ou regras fundacionais, e que ademais non se atopen incursas nunha
prohibición de contratar (art. 60-TRLCSP), e acrediten a súa solvencia
económica e financeira, e técnica ou profesional.
CLÁUSULA 7ª.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
O órgano de contratación é a Xunta de Goberno Local por delegación do Alcalde
(Decreto 2.07.2015) e polo tanto ten a facultade para adxudicar este contrato e
en consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dúbidas
que ofreza o seu cumprimento, modificalo por razóns de interese público,
acordar a súa resolución e determinar os efectos desta con suxeición á
normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite serán executivos, sen
prexuízo do dereito do empresario á súa impugnación ante a Xurisdición
competente.
CLÁUSULA 8ª.- CONSULTA DO EXPEDIENTE E PERFIL DO CONTRATANTE
8.1.- Este prego xunto cos demais documentos que integran o expediente,
estarán de manifesto na Secretaría Xeral do Concello de Cangas (oficina de
Apoio Xurídico), ata o momento en que finalice o prazo de presentación de
proposicións, de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00 horas.
8.2.- Esta licitación publicarase no Perfil do Contratante. O acceso público
efectuarase a través do portal da Web do Concello de Cangas ). No Perfil do
Contratante do órgano de contratación, publicarase os PCAP, PPT, así como a
adxudicación do contrato e calquera outro dato e información referente a súa
actividade contractual, de acordo co establecido no artigo 53 do TRLCSP.

II.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN
CLÁUSULA 9ª.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN
O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado sen publicidade en
aplicación dos artigos 169, 171, 177.2, 176, e 178 do TRLCSP, debendo solicitar
ofertas polo menos a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto
do contrato, sempre que elo fose posible.
A tramitación do expediente poderá ser:
•
Ordinaria, conforme o disposto no artigo 109-TRLCSP
•
Urxente, segundo o previsto no artigo 112-TRLCSP; neste caso deberá
constar no expediente a resolución pola que se declara e motiva esta clase de
tramitación. A tramitación urxente suporá a redución de prazos na forma
sinalada nos artigos 112 e 144 do TRLCSP.
CLÁUSULA 10ª.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS E DOCUMENTACIÓN
10.1.- PRAZO: O prazo para que os licitadores acheguen ás súas ofertas será de
5 días naturais contados dende o seguinte ó da recepción da invitación para
participar no procedemento.
10.2.- LUGAR: As proposicións dos licitadores presentaranse no Rexistro Xeral
do Concello sito na Avda. Castelao n.º 2 de Cangas, en horario de luns a venres
de 9:30 a 13:30.
As proposicións presentaranse unicamente no lugar indicado no parágrafo
anterior, sen que sexa válida a presentación noutros rexistros ou dependencias
municipais, ou de outras Administracións Públicas (art. 80.2-RXLCAP).
Tamén poderán remitirse por correo; neste caso, de conformidade co sinalado
no artigo 84-RXLCAP, o interesado deberá acreditar, co resgardo
correspondente, a data de imposición do envío na oficina de correos e anunciar
ao órgano de contratación o mesmo día no que se presente, mediante fax ao
número 986.304.850, a remisión da súa proposta. Sen a concorrencia de
ámbolos dous requisitos non será admitida a solicitude. Non obstante,
transcorridos dez días naturais desde a indicada data, sen terse recibido a
documentación, esta non será admitida en ningún caso (art. 80.4-RXLCAP).
10.3.- FORMA DE PRESENTACIÓN: Os contratistas interesados na licitación
deberán presentar DOUS sobres distintos, nos que se escribirá de forma lexible
e visible, no exterior dos mesmos, os seguintes datos:
•
“Sobre A: Documentación Administrativa” ou
Económica”

“Sobre B: Oferta

•
Denominación do contrato: «Oferta para participar na licitación do
contrato privado de patrocinio do recinto feiral das Festas do Cristo 2015 do
Concello de Cangas».
•
Nome e apelidos do licitador, ou no seu caso, denominación social e
nome e apelidos do representante que presenta a oferta.
•
CIF da entidade
•
Enderezo, teléfono, fax e correo electrónico aos efectos de notificacións.
•
Os licitadores que se atopen inscritos no Rexistro Xeral de Contratistas
da Xunta de Galicia ou no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas
do Estado, deberán facer constar o número de inscrición.
10.4.- DOCUMENTACIÓN:
SOBRE «A»: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: este sobre deberá incluír:
•
Declaración responsable subscrita pola persoa que firme a proposición,
de acordo co modelo que consta como Anexo I deste prego. Este modelo pode
descargarse en formato .pdf na web do Concello de Cangas www.cangas.org .
•
Copia compulsada do DNI, Pasaporte, autorización de residencia e
traballo no seu caso (ou calquera outro documento equivalente para
estranxeiros), da persoa que asine a oferta.
SOBRE «B»: OFERTA ECONÓMICA
•
A oferta económica presentarase conforme ao modelo que consta no
Anexo II deste prego.
•
Neste Sobre B o licitador poderá incluír documentación relativa ás
melloras ofertadas (descrición da actuación musical proposta, caché da mesma,
proposta de decoración escenario,etc).
CLÁUSULA 11ª.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
Para a adxudicación do contrato teranse en conta os seguintes criterios:
• 11.1.60 puntos.

Canon ofertado.....................................................................Ata

Valorarase que o licitador ofreza unha cantidade económica que non poderá
ser inferior a 600 €; outorgarase a maior puntuación ó licitador que ofreza a
cantidade máis alto, e ó resto de ofertas a que lle corresponda
proporcionalmente mediante a aplicación dunha regra de tres simple directa.
•
11.2.- Melloras ofertadas sen custe adicional.....................................Ata
40 puntos.
Os licitadores poderán ofertar as seguintes melloras:
o
Actuación musical dun grupo ou
concello……………………….20 puntos.
o
Decoración
do
escenario
feiral………………………………………....10 puntos.

solista

sen

instalado

custe
no

para

o

recinto

o
Subministración de material
carpas/jaimas………..……..10 puntos.

para

os

adxudicatarios

das

14

Estas melloras, constitúen a materia obxecto de negociación.
CLÁUSULA 11ª.- MESA DE CONTRATACIÓN
A Mesa de Contratación será o órgano administrativo que cualificará os
documentos e ofertas achegadas e estará composta por:
Presidente: Alcalde
Vocais: Secretaría Xeral
Interventora Municipal
Concelleiro de Cultura e Normalización Lingüística
Concelleiro de Mocidade e Voluntariado
Concelleira
de
Participación Veciñal,
Transparencia
Asociacionismo
Secretaria: Técnico de Administración Xeral

e

A mesa de contratación, previa convocatoria procederá en acto público, á
apertura das proposicións elevando a acta con proposta de adxudicación ao
órgano de contratación que teña que efectuar a adxudicación do contrato.
CLÁUSULA 12ª.- APERTURA DE OFERTAS
Os membros da mesa reuniranse previa convocatoria que se publicará coa
debida antelación no perfil do contratante. Este acto será público e poderán
estar presentes os licitadores persoalmente ou por medio de representantes
autorizados.
Unha vez abertas as ofertas e comprobado que cumpren cos requisitos mínimos
(compromiso expreso de subministrar a infraestrutura descrita na cláusula 4º
deste prego), puntuarase automaticamente o canon ofertado, e acto seguido
valoraranse as melloras ofertadas.
CLÁUSULA 13ª.- FASE DE NEGOCIACIÓN COS LICITADORES
Unha vez avaliadas as ofertas, os membros da mesa decidirán si existe unha
oferta claramente máis vantaxosa que o resto das presentadas, en cuxo caso
elaborará a correspondente proposta de adxudicación que elevará ó Órgano de
contratación.
En caso de considerar que entre as ofertas achegadas non existe unha que
sexa claramente máis vantaxosa que as demais, os membros da mesa poderán
iniciar unha fase de negociación cos distintos licitadores co fin de mellorar as
súas ofertas. Esta negociación tan só poderá versar sobre as materias

puntuables como melloras descritas na cláusula 11º deste prego. En todo caso,
o órgano de contratación reservase o dereito de aceptar ou non as proposicións
ofertadas como melloras.
Rematada as negociacións cos distintos licitadoras, a Mesa de Contratación
elaborará a correspondente PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN que elevará ó
órgano de contratación.
CLÁUSULA 14ª- REQUIRIMENTO PREVIO Á ADXUDICACIÓN DO CONTRATO
Recibida a proposta de adxudicación realizada pola Mesa de Contratación, o
órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o
contrato á proposición economicamente máis vantaxosa mediante a aplicación
dos criterios establecidos no presente prego e do resultado da negociación, ou
declarar deserta a licitación motivando en todo caso a súa resolución cando
ningunha oferta sexa admisible de acordo cos criterios que figuran neste prego.
O órgano de contratación requirirá á empresa coa oferta economicamente máis
vantaxosa para que, dentro do prazo de 5 días hábiles, contados desde o
seguinte a aquel en que tivera recibido o requirimento, presente a seguinte
documentación:
•
Xustificante de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas
tributarias (estatais e autonómica) e coa Seguridade Social.
•
Copia compulsada notarial ou administrativamente da escritura de poder
de representación, ou no seu caso, das escrituras notariais de constitucións ou
modificación estatutarias ou elevación dea cordos sociais, onde conste que está
habilitado para concorrer á celebración de contratos coas Administracións
Públicas.
CLÁUSULA 15ª.- ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN
15.1.- ADXUDICACIÓN:
Recibida a documentación requirida, o órgano de contratación deberá adxudicar
o contrato de patrocinio dentro dos 5 días hábiles seguintes á recepción da
documentación (art. 151.3-TRLCSP). A adxudicación acordarase en resolución
motivada que deberá notificarse aos licitadores e simultaneamente publicarase
no Perfil do Contratante do órgano de contratación indicando o prazo en que
debe procederse á súa formalización conforme ó artigo 156.3 (art.
151.4-TRLCSP).
A notificación deberá conter en todo caso a información necesaria que permita
ao licitador excluído ou candidato descartado interpoñer recurso
suficientemente fundado contra o acordo de adxudicación. En particular
expresará os seguintes extremos:

•
En relación aos candidatos descartados, a exposición resumida das
razóns polas que se desestimara a súa candidatura.
•
Con respecto aos licitadores excluídos do procedemento de adxudicación,
tamén en forma resumida, as razóns polas que non se admitiu a súa oferta.
•
En todo caso o nome do adxudicatario, as características e vantaxes da
proposición que foran determinantes para resultar seleccionada por diante das
demais.
En ningún caso poderá declararse deserta unha licitación cando exista algunha
oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren
neste prego.
15.2.- FORMALIZACIÓN:
O contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se axuste con
exactitude ás condicións da licitación, da negociación realizada e das condición
definitorias da adxudicación.
CLÁUSULA 16ª.- SUCESIÓN NA PERSOA DO CONTRATISTA
A sucesión na persoa do contratista tan só se poderá producir en caso de que
non se altere substancialmente a actividade patrocinada, xa que esta constitúe
un elemento esencial do contrato.
CLÁUSULA 17ª.- XURISDICCIÓN COMPETENTE
O presente contrato é de carácter privado, o que determina que tanto os
licitadores como os adxudicatarios do contrato renuncian a calquera outro fuero
que puidera corresponderlle quedando suxeitos aos tribunais da orde
xurisdicional civil competente para o Concello de Cangas. Non obstante,
considéranse actos xurídicos separables os que se diten en relación coa
preparación e adxudicación do contrato e en consecuencia poderán ser
impugnados ante a xurisdición contencioso-administrativa, conforme ao artigo
21-TRLCSP.
ANEXO I (modelo de "DECLARACIÓN RESPONSABLE")
ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/…………………………………................., co D.N.I. nº:………………; actuando en
nome
propio
/
en
representación
da
entidade………….......................…………………….....; con enderezo a efectos de
notificacións en ……………………………………………., tendo coñecemento do
procedemento tramitado polo Concello de Cangas para celebración do
CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO DO RECINTO FEIRAL DAS FESTAS DO
CRISTO 2015 DO CONCELLO DE CANGAS, fai constar expresamente que:

1.
Acepta tomar parte na licitación do indicado concurso de acordo coas
condicións previstas polo Concello de Cangas.
2.
Coñece e acepta de forma plena e sen condición algunha o prego de
cláusulas administrativas, económicas e técnicas que rexen a contratación,
aceptando integramente os termos, cláusulas e obrigas contidos nos
documentos indicados, sen excepción ningunha.
3.

Comprométese á execución do patrocinio nas seguintes condicións:

a) Subministrar ó Concello de Cangas a infraestrutura que a continuación se
indica durante as Festas do Cristo 2015, cuxo inicio está previsto para o día 26
de agosto e remate o 6 de setembro:
-14 carpas/jaimas de 5m x 5m
- 2 carpas/jaimas de 6m x 3m
- Cada unha das carpas/jaimas deberá dispoñer da instalación eléctrica
necesaria para ter un punto de luz e dous enchufes.
- Dotar a cada unha das 14 carpas de 3 barras e 2 neveiras de 1m.
- Esta subministración conleva a instalación, traslado, montaxe e desmontaxe
das carpas/jaimas asumindo o patrocinador tódolos gastos de traslado,
montaxe, laborais, etc.
b) Oferta canon........... ?SI ?NON
número e letra)

En caso afirmativo indicar IMPORTE (en

c) Actuación musical dun grupo ou solista................................................ ?SI
?NON
d) Decoración do escenario instalado no recinto feiral...................................
?SI ?NON
e) Subministración de material
carpas/jaimas.......... ?SI ?NON

para
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adxudicatarios

das

14

4.
Comprometese e obrigase expresamente a presentar no Rexistro Xeral
do Concello e dentro do prazo establecido neste prego, a documentación para
adxudicación definitiva.
(LUGAR E DATA).
O LICITADOR
(Sinatura do representante legal e soo da empresa)
DILIXENCIA.- Esténdoa eu, como Secretaria Xeral, para facer constar que o
presente prego que consta de 10 páxinas esta incluída, todas elas rubricadas
por min e seladas co selo da Secretaría deste Concello, foi aprobado por acordo
da Xunta de Goberno Local en sesión celebrada en data 20.07.2015."

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda aprobar
integramente o prego de condicións administrativas, económicas e técnicas que
rexeran a licitación, mediante procedemento negociado, sen publicidade, do
contrato privado de patrocinio para a promoción do recinto feiral das naves de
Ojea durante as festas patronais do Concello de Cangas "Festas do Cristo2015."
ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.
Sen máis asuntos que tratar, a presidencia remata a sesión e eu redacto esta
acta como secretaria.

A secretaria

Visto e prace
o presidente

