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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA QUE CELEBROU A XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 30/07/2020, EN 1ª CONVOCATORIA.
ASISTENTES
ALCALDE
José Marcote Suárez
TTES. DE ALCALDE
Xan Carlos Sar Oliveira
Soledad Vilela Romero
Teresa Fernández Martinez
SECRETARIO
José Ramón Lema Fuentes

ASUNTOS
1º.- Aprobación, se procede, borrador acta da sesión anterior.
2º.- Actos edificación e uso do Solo.
3º.- Asuntos varios.-

Na vila e Termo municipal de Fisterra, Partido Xudicial de Corcubión ás 20:30
horas do día 30/07/2020 reúnense no salón da Alcaldía, ós Sres. e Sras. que
arriba se expresan, ós fins de celebrar a sesión ordinaria da Xunta de
Goberno Local en primeira convocatoria.
1º.- Aprobación, se procede, borrador acta sesión anterior.Sometida a votación a do dia 23 de Xullo de 2020 é aprobada por
unanimidade dos asistentes.-2º.- Actos edificación e uso do Solo.COMUNICACIONS PREVIAS DE OBRAS
-- Vista a Comunicación Previa de Obra presentada por parte de JOSÉ
CANOSA INSUA, veciño de Fisterra (Rexistro de Entrada 1236 de
15/07/2020) para proceder á realización de obras consistentes na
reparación da cuberta existente limpando e reparando a tella dunha
vivenda (Referencia Catastral 8710213MH7581S0001ZU).Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de

data 24 de Xullo de 2020, que a documentación presentada para a
realización das obras en cuestión está completa.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, acorda
conceder ó promotor o título habilitante para ditos actos urbanísticos de
conformidade co previsto no Artigo 146.2 parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10
de Febreiro do Solo de Galicia; todo isto deixando a salvo o dereito da
propiedade e sen prexuízo de terceiros de conformidade co que prevé o
artigo 12 do Regulamento de servizos das corporacións locais.-- Vista a Comunicación Previa de Obra presentada por parte de MAHGOL
KHARAZMI TAGHAVI, veciña de Cee (Rexistro de Entrada 1226 de
15/07/2020) para proceder á realización de obras consistentes na limpeza
do teito e pintado das fachadas superiores en cor branca dunha
edificación (Referencia Catastral 8604709MH7580S0001WD) mediante a
ocupación de vía pública con andamios nunha superficie de 5 metros (5).Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de
data 24 de Xullo de 2020, que a documentación presentada para a
realización das obras en cuestión está completa.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, acorda
conceder á promotora o título habilitante para ditos actos urbanísticos de
conformidade co previsto no Artigo 146.2 parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10
de Febreiro do Solo de Galicia; todo isto deixando a salvo o dereito da
propiedade e sen prexuízo de terceiros de conformidade co que prevé o
artigo 12 do Regulamento de servizos das corporacións locais.-- Vista a Comunicación Previa presentada por parte de ENRIQUE
GARATE CASTRO, veciño de Fisterra (Rexistro de Entrada 1.276 de
17/07/2020) para proceder á realización das obras que son necesarias co
motivo das conexións coas Redes de Saneamento e Abastecemento
municipal que pasa pola zona con destino a unha vivenda (Referencia
Catastral 000900700MH75D0001JQ),
Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de
data 30 de Xullo de 2020, que a documentación presentada para a
realización das obras en cuestión está completa.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, acorda
conceder ó promotor o título habilitante para ditos actos urbanísticos de
conformidade co previsto no Artigo 146.2 parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10
de Febreiro do Solo de Galicia, condicionada a que :
• As obras de Acometida á rede xeral do servizo municipal de Saneamento
que deberá executarse coas seguintes condicións:

a. Deberá informar ao Concello acerca do día de comezo das obras,
mediante escrito presentado no Rexistro Xeral de Entrada para que deste
xeito a Empresa que leva o mantemento da rede municipal de
abastecemento poida concretar xunto coa propiedade a zona na que se
producirá o entronque coa rede de saneamento.
b. Existirá unha arqueta sifónica no interior do límite da propiedade para
evitar olores e facilitar desatoamentos. A conexión na propiedade privada
terán unha pendente mínima de 2%.
c. Dende a arqueta sifónica dispoñerase dun tubo de PVC sanitario liso,
SN-4, de diámetro mínimo 160mm, recuberto perimetralmente con
formigón, e con pendente comprendida en o 1% e o 6%. O tubo
descorrerá o máis recto posible, non permitíndose curvas nin cambios de
dirección sen arqueta ou pozo de rexistro correspondente.
d. A conexión de tubo de evacuación irá a pozo de rexistro, que de non
existir deberá ser executado polo solicitante, farase sempre por riba da
xeneratriz do tubo da rede xeral que desemboca nese pozo. Ademais, a
cota de saída na edificación será sempre superior á da tapa do pozo ao
que se conecte.
Este pozo será prefabricado de formigón de 100 cm de diámetro interior,
formado por soleira de formigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor,
lixeiramente armada, aneis de formigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, e cono para formación de brocal do pozo, de 60 cm de
altura, con peche de marco de tapa de fundición, selado de xuntas con
morteiro de cemento e area de rúa M-15.
Nalgún caso, onde haxa xa pozos a distancias mais ou menos regulares
na rede, e existindo arqueta de saída da vivenda e estando esta a pouca
distancia do punto de entronque do colector coa rede xeral é innecesario
facer outro pozo máis e podería conectarse directamente cun enlace de
clip, segundo se determine na visita a realizar.
e. No caso de que o tubo do interior da propiedade quedase más baixo
que o da rede municipal, disporase un pozo de bombeo en lugar da
arqueta. O tubo de impulsión á rede municipal será de polietileno de alta
densidade de 50-63 mm de diámetro, de acordo coas características
técnicas da bomba. Sempre se instalarán válvulas antirretorno.
f. O tubo de saneamento discorrerá sempre por debaixo do
abastecemento de auga, no caso de existir un cruzamento ou de discorrer
paralelas ambas instalacións.
g. A reposición do firme farase co mesmo material que o pavimento
orixinal.

h. Non se poderán conectar á rede pública de sumidoiros as augas
pluviais, as cales terán que ser canalizadas cara á cuneta ou pozo filtrante
dentro da parcela.
i. O interesado comunicarase coa empresa do servizo de saneamento de
auga e saneamento para que por esta se efectúe a correspondente
conexión ás redes públicas e para que, no caso de que a obra de
acometida implique uso do solo ou subsolo de dominio público
municipal, se executen ou dirixan as obras neste tramo pola dita
concesionaria.
• As obras de acometida á rede xeral do servizo municipal de
Abastecemento
de Auga, teranse que executar coas seguintes
condicións:
a. Debera informar ao Concello acerca do dia de comezo das obras
(mediante escrito por Rexistro de Entrada) para que deste xeito a empresa
que leva o mantemento da rede municipal de abastecemento poida
concretar xunto coa propiedade o lugar no que se producira o entronque
coa rede de abastecemento.
b. A acometida consistira nunha tubaxe de polietileno de diámetro 32mm
(1”) en 16 atmosferas de presión, con collarin e banda de aceiro
inoxidable, machón de bronce e válvula de cuadradillo de bronce e o
enlace de latón para unir válvula con tubaxe de acometida.
c. Executarase unha arqueta non rexistrable de ladrillo macizo de
dimensións aproximadas de 30cm x 30 cm, para aloxamento da válvula. A
parte superior da arqueta executarase cunha lousa de formigón de
espesor 4cm, cun orificio troncocónico (para impedir a caída da tubaxe de
PVC ao interior da arqueta).
Sobre esta tapa encaixarase unha tubaxe guía cunha tubaxe de rexistro
en PVC de 90 mm, serie C, ata 10 cm antes da rasante do pavimento, para
que o rexistro non apoie no tubo guía. Como remate colocarase unha tapa
de rexistro (de fundición de diámetro de 20 cm) enrasada co pavimento,
con indicativo “Augas de Fisterra”, e frecha de sentido de fluxo de auga.
d. Colocarase un contador homologado de 13 mm no limite entre o
espazo publico e o privado.
e. O interesado comunicarase coa empresa do servizo de abastecemento
de auga e saneamento, para que por esta se efectúe a correspondente
conexión as redes publicas e para que, no caso de que a obra de
acometida implique uso do solo ou subsolo de dominio publico
municipal, se executen ou dirixan as obras neste tramo pola dita
concesionaria.
f. A reposición do firme farase co mesmo material que o pavimento
orixinal.

Co fin de garantir a reposición do firme presentarase ante o Concello de
Fisterra unha fianza de 450 €.Todo isto deixando a salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de
terceiros de conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de
servizos das corporacións locais
-- Vista a Comunicación Previa presentada por parte de ELENA TRILLO
SANTOS, veciña de Fisterra (Rexistro de Entrada 1.328 de 23/07/2020)
para proceder á realización das obras que son necesarias co motivo das
conexións coas Redes de Saneamento e Abastecemento municipal que
pasa pola zona con destino a unha vivenda (Referencia Catastral
8727603MH7582N0001ZH),
Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de
data 24 de Xullo de 2020, que a documentación presentada para a
realización das obras en cuestión está completa.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, acorda
conceder á promotora o título habilitante para ditos actos urbanísticos de
conformidade co previsto no Artigo 146.2 parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10
de Febreiro do Solo de Galicia, condicionada a que:
• As obras de Acometida á rede xeral do servizo municipal de Saneamento
que deberá executarse coas seguintes condicións:
a.- Existirá unha arqueta sifónica no interior do límite da propiedade para
evitar olores e facilitar desatoamentos. A conexión na propiedade privada
terán unha pendente mínima de 2%.
b.- Dende a arqueta sifónica dispoñerase dun tubo de PVC sanitario liso,
SN-4, de diámetro mínimo 160mm, recuberto perimetralmente con
formigón, e con pendente comprendida en o 1% e o 6%. O tubo
descorrerá o máis recto posible, non permitíndose curvas nin cambios de
dirección sen arqueta ou pozo de rexistro correspondente.
c.- A conexión de tubo de evacuación irá a pozo de rexistro, que de non
existir deberá ser executado polo solicitante, farase sempre por riba da
xeneratriz do tubo da rede xeral que desemboca nese pozo. Ademais, a
cota de saída na edificación será sempre superior á da tapa do pozo ao
que se conecte.
Este pozo será prefabricado de formigón de 100 cm de diámetro interior,
formado por soleira de formigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor,
lixeiramente armada, aneis de formigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, e cono para formación de brocal do pozo, de 60 cm de
altura, con peche de marco de tapa de fundición, selado de xuntas con
morteiro de cemento e area de rúa M-15.

Nalgún caso, onde haxa xa pozos a distancias mais ou menos regulares
na rede, e existindo arqueta de saída da vivenda e estando esta a pouca
distancia do punto de entronque do colector coa rede xeral é innecesario
facer outro pozo máis e podería conectarse directamente cun enlace de
clip, segundo se determine na visita a realizar.
d.- No caso de que o tubo do interior da propiedade quedase más baixo
que o da rede municipal, disporase un pozo de bombeo en lugar da
arqueta. O tubo de impulsión á rede municipal será de polietileno de alta
densidade de 50-63 mm de diámetro, de acordo coas características
técnicas da bomba. Sempre se instalarán válvulas antirretorno.
e.- O tubo de saneamento discorrerá sempre por debaixo do
abastecemento de auga, no caso de existir un cruzamento ou de discorrer
paralelas ambas instalacións.
f.- A reposición do firme farase co mesmo material que o pavimento
orixinal.
g.- Non se poderán conectar á rede pública de sumidoiros as augas
pluviais, as cales terán que ser canalizadas cara á cuneta ou pozo filtrante
dentro da parcela.
• As obras de acometida á rede xeral do servizo municipal de
Abastecemento
de Auga, teranse que executar coas seguintes
condicións:
a.- A acometida consistira nunha tubaxe de polietileno de diámetro 32mm
(1”) en 16 atmosferas de presión, con collarin e banda de aceiro
inoxidable, machón de bronce e válvula de cuadradillo de bronce e o
enlace de latón para unir válvula con tubaxe de acometida.
b.- Executarase unha arqueta non rexistrable de ladrillo macizo de
dimensións aproximadas de 30cm x 30 cm, para aloxamento da válvula. A
parte superior da arqueta executarase cunha lousa de formigón de
espesor 4cm, cun orificio troncocónico (para impedir a caída da tubaxe de
PVC ao interior da arqueta).
Sobre esta tapa encaixarase unha tubaxe guia cunha tubaxe de rexistro
en PVC de 90 mm, serie C, ata 10 cm antes da rasante do pavimento, para
que o rexistro non apoie no tubo guía. Como remate colocarase unha tapa
de rexistro (de fundición de diámetro de 20 cm) enrasada co pavimento,
con indicativo “Augas de Fisterra”, e frecha de sentido de fluxo de auga.
c.- Colocarase un contador homologado de 13 mm no limite entre o
espazo publico e o privado.
d.- O interesado comunicarase coa empresa do servizo de abastecemento
de auga e saneamento, para que por esta se efectúe a correspondente
conexión as redes publicas e para que, no caso de que a obra de
acometida implique uso do solo ou subsolo de dominio publico

municipal, se executen ou dirixan as obras neste tramo pola dita
concesionaria.
e.- A reposición do firme farase co mesmo material que o pavimento
orixinal.
Todo isto deixando a salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de
terceiros de conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de
servizos das corporacións locais
-- Vista a Comunicación Previa presentada por parte de EVA BLANCO
REDONDA, veciña de Fisterra (Rexistro de Entrada 583 de 10/03/2020)
para proceder á realización das obras que son necesarias co motivo da
conexión coa Rede de Saneamento municipal que pasa pola zona con
destino a unha vivenda (Referencia Catastral 1247105MH8514N0001GA),
Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de
data 30 de Xullo de 2020, que a documentación presentada para a
realización das obras en cuestión está completa.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, acorda
conceder á promotora o título habilitante para ditos actos urbanísticos de
conformidade co previsto no Artigo 146.2 parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10
de Febreiro do Solo de Galicia, condicionada a que :
• As obras de Acometida á rede xeral do servizo municipal de Saneamento
que deberá executarse coas seguintes condicións:
a. Deberá informar ao Concello acerca do día de comezo das obras,
mediante escrito presentado no Rexistro Xeral de Entrada para que deste
xeito a Empresa que leva o mantemento da rede municipal de
abastecemento poida concretar xunto coa propiedade a zona na que se
producirá o entronque coa rede de saneamento.
b.- Existirá unha arqueta sifónica no interior do límite da propiedade para
evitar olores e facilitar desatoamentos. A conexión na propiedade privada
terán unha pendente mínima de 2%.
c.- Dende a arqueta sifónica dispoñerase dun tubo de PVC sanitario liso,
SN-4, de diámetro mínimo 160mm, recuberto perimetralmente con
formigón, e con pendente comprendida en o 1% e o 6%. O tubo
descorrerá o máis recto posible, non permitíndose curvas nin cambios de
dirección sen arqueta ou pozo de rexistro correspondente.
d.- A conexión de tubo de evacuación irá a pozo de rexistro,
existir deberá ser executado polo solicitante, farase sempre
xeneratriz do tubo da rede xeral que desemboca nese pozo.
cota de saída na edificación será sempre superior á da tapa
que se conecte.
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Este pozo será prefabricado de formigón de 100 cm de diámetro interior,
formado por soleira de formigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor,
lixeiramente armada, aneis de formigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, e cono para formación de brocal do pozo, de 60 cm de
altura, con peche de marco de tapa de fundición, selado de xuntas con
morteiro de cemento e area de rúa M-15.
Nalgún caso, onde haxa xa pozos a distancias mais ou menos regulares
na rede, e existindo arqueta de saída da vivenda e estando esta a pouca
distancia do punto de entronque do colector coa rede xeral é innecesario
facer outro pozo máis e podería conectarse directamente cun enlace de
clip, segundo se determine na visita a realizar.
e.- No caso de que o tubo do interior da propiedade quedase más baixo
que o da rede municipal, disporase un pozo de bombeo en lugar da
arqueta. O tubo de impulsión á rede municipal será de polietileno de alta
densidade de 50-63 mm de diámetro, de acordo coas características
técnicas da bomba. Sempre se instalarán válvulas antirretorno.
f.- O tubo de saneamento discorrerá sempre por debaixo do
abastecemento de auga, no caso de existir un cruzamento ou de discorrer
parelas ambas instalacións.
g.- A reposición do firme farase co mesmo material que o pavimento
orixinal.
h.- Non se poderán conectar á rede pública de sumidoiros as augas
pluviais, as cales terán que ser canalizadas cara á cuneta ou pozo filtrante
dentro da parcela.
i. O interesado comunicarase coa empresa do servizo de saneamento de
auga e saneamento para que por esta se efectúe a correspondente
conexión ás redes públicas e para que, no caso de que a obra de
acometida implique uso do solo ou subsolo de dominio público
municipal, se executen ou dirixan as obras neste tramo pola dita
concesionaria.
Co fin de garantir a reposición do firme presentarase ante o Concello de
Fisterra unha fianza de 450 €.
Todo isto deixando a salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de
terceiros de conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de
servizos das corporacións locais
-- Vista a Comunicación Previa presentada por parte de LYNTIA
NETWORKS, S.A.U. con NIF A61648069 e domicilio social en Mouruxo
Nave 1-13 Bergondo A Coruña, para proceder á realizacións de obras de
canalización proxectada de 9 metros de instalación cable fibra óptica na

estrada AC-445 P.K. 11+400 na localidade de Anchoa deste Termo
Municipal de Fisterra.Resultando que o informe emitido polo Arquitecto que presta servizos en
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de
data 30 de Xuño de 2020, que a documentación presentada para a
realización das obras en cuestión está completa.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes, acorda
conceder á promotora o título habilitante para ditos actos urbanísticos de
conformidade co previsto no Artigo 146.2 parágrafo 2º da Lei 2/2016 de 10
de Febreiro do Solo de Galicia, debendo axustarse na súa totalidade ó
Proxecto redactado polo Enxeñeiro Técnico Manuel Gamelo Pereira e ás
condicións impostas pola Axencia Galega de Infraestruturas de data 6 de
Xullo de 2020 que constan no expediente; así mesmo condicionada a:
-- Informar do comezo das obras mediante escrito por Rexistro de
Entrada no Concello.
-- Os materiais empregados na execución da obra deberán ser recollidos
e retirados, en colectores axeitados, e de ser o caso serán descargados
en vertedoiro autorizado.
-- Unha vez rematadas as obras repoñerase ao estado inicial o pavimento
afectado coas mesmas calidades e materiais, para o cal presentarase en
concepto de garantía provisional a favor do Concello de Fisterra a
cantidade de seiscentos euros (600,00 €) en metálico ou aval bancario
bancario para garantizar así a reposición da urbanización afectada.
Todo isto, deixando a salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de
terceiros de conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de
Servizos das corporacións locais.Así mesmo, deberá ingresar nas arcas municipais as seguintes
cantidades:
-- Un euro con cincuenta e dous céntimos (1,52 €) en concepto da taxa
por servizos urbanísticos.-- Once euros con once céntimos (11,11 € ) en concepto
sobre Construcións, Instalacións e Obras.

do Imposto

B) Deixando a salvo o dereito da propiedade e sen prexuízo de terceiros
de conformidade co que prevé o artigo 12 do Regulamento de servizos
das corporacións locais, visto o Informe favorable emitido por parte do
Arquitecto que presta servizos dentro do Departamento de Urbanismo de
data 8 de Xaneiro de 2019, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos asistentes acorda Conceder a FELIX SÁNCHEZ ORTEGA, Licenza de
Primeira Ocupación de Dúas Vivendas Unifamiliares Apegadas con
Referencias
Catastrales
8406426MH7580N0001MT,

8406425MH7580N0001FT,
8406424MH7580N0001TT
e
8406451MH7580N0001YT en base ó Proxecto de Execución redactado
polos Arquitectos Xan Casabella López e Xosé Díaz Vieites visado con
data 4 de Febreiro de 2016.

3º.- Asuntos varios.EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
POS+ 2020 EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL
A) Vista a Circular sobre a aprobación do Plan Provincial de Cooperación
ás Obras e Servizos de competencia Municipal ( Plan Único de Concellos )
2020 , a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes acorda :
1.- Iniciar expediente mediante procedemento aberto simplificado con
pluralidade de criterios con aplicación de xuízos de valor e de
adxudicación automática para a contratación da Obra denominada "
Mellora do Saneamento Rúa Alcalde Fernández e EDAR de Denle- Fisterra
" cun presuposto de execución que ascende a cantidade de Cincuenta e
tres mil trinta e cinco euros con oitenta e cinco céntimos ( 53.035,85 € )
incluído o Imposto sobre o Valor Engadido en base ó modelo de prego de
Cláusulas administrativas aprobado no seu día polo citado Organismo
Provincial xunto cos Criterios de adxudicación que constan no
expediente.-2.- Publíquese Anuncio da licitación electrónica dentro da Plataforma de
Contratación del Estado ( https://contrataciondelestado.es ) para que por
parte dos interesados poidan presentar única e exclusivamente de forma
electrónica a través da mesma, a documentación prevista no citado Prego
en base o cadro de características e valoracións do mesmo que consta no
expediente dentro do prazo de Vinte dias naturais ( 20 ) contados a partir
do dia seguinte ó da súa publicación na citada Plataforma.-3.- De conformidade co previsto no Artigo 15.1 do Prego de Cláusulas
Administrativas determinar que a Mesa de Contratación que procederá a
avaliar as proposicións dos licitadores que poidan presentarse e formular
proposta de adxudicación ante o órgano de contratación, estará integrada
por :
Presidente
José Marcote Suárez.- Alcalde
Vogais
Alexandre Domínguez Lado

Secretario Interventor da Corporación
Arquitecto/a Departamento Urbanismo
Secretario
José Marcote López.- Funcionario da Corporación
B) Vista a Circular sobre a aprobación do Plan Provincial de Cooperación
ás Obras e Servizos de competencia Municipal ( Plan Único de Concellos )
2020 , a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes acorda :
1.- Iniciar expediente mediante procedemento aberto simplificado con
pluralidade de criterios con aplicación de xuízos de valor e de
adxudicación automática para a contratación da Obra denominada "
Pavimentación na rúa Mar de Fora ( cara ao Norte ) - Fisterra " cun
presuposto de execución que ascende a cantidade de Corenta e catro mil
oitocentos setenta e un euros con setenta céntimos ( 44.871,70 € )
incluído o Imposto sobre o Valor Engadido en base ó modelo de prego de
Cláusulas administrativas aprobado no seu día polo citado Organismo
Provincial xunto cos Criterios de adxudicación que constan no
expediente.-.-2.- Publíquese Anuncio da licitación electrónica dentro da Plataforma de
Contratación del Estado ( https://contrataciondelestado.es ) para que por
parte dos interesados poidan presentar única e exclusivamente de forma
electrónica a través da mesma, a documentación prevista no citado Prego
en base o cadro de características e valoracións do mesmo que consta no
expediente dentro do prazo de Vinte dias naturais ( 20 ) contados a partir
do dia seguinte ó da súa publicación na citada Plataforma.-3.- De conformidade co previsto no Artigo 15.1 do Prego de Cláusulas
Administrativas determinar que a Mesa de Contratación que procederá a
avaliar as proposicións dos licitadores que poidan presentarse e formular
proposta de adxudicación ante o órgano de contratación, estará integrada
por :
Presidente
José Marcote Suárez.- Alcalde
Vogais
Alexandre Domínguez Lado
Secretario Interventor da Corporación.Arquitecto/a Departamento Urbanismo
Secretario
José Marcote López.- Funcionario da Corporación
E non tendo máis asuntos de que tratar o Alcalde-Presidente remata a sesión,
ás 21:35 horas do día de hoxe, de todo o que como secretario , dou fe.

