SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 31 DE DECEMBRO DE 2.008
Na Casa do Concello de Sárria, sendo as nove horas e quince menutos do día
trinta e un de Decembro de dous mil oito, comparecen ó obxecto de celebraren, en
primeira convocatoria, sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, os Concelleiros
que de seguido se sinalan, para o cal foron convocados legalmente en tempo e
forma, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde D. Claudio M. Garrido Martínez.

ASISTENTES: D. Pablo López Barrera
Dna. Violeta Bernardo Vázquez
D. Francisco Javier García López
D. Germán Arias López

Non asiste a Sra. Concellala, Dna. Ana Mª Arias Neira.

Asiste e certifica do acto o Secretario Titular, D. José Antonio Carro
Asorey.
Así mesmo asiste a Sra. Interventora Accidental, Dna. Mª Teresa Quiroga
López.

1.- CONTA DE GASTOS.A Xunta de Goberno, en votación ordinaria por unanimidade, con cargo ós
respectivos capítulos, artigos, e conceptos do vixente Presuposto de Gastos desta
Corporación, vistos os informes de Intervención, acorda prestar aprobación ós
seguintes gastos, declarándoos de abono:
A “A BILLARDA, S.L”
A “OUVIRMOS, S.L”
A “RECAMBIOS FRAÍN, S.L”
A “ANTONIO ALVARIÑO, S.L”
A EXCAVACIONES JUAN LÓPEZ LÓPEZ
A “ANTONIO GRANDAS, S.L”
A “ABACO SARRIA, S.L.L”
A “LÓPEZ ESPECTÁCULOS, S.L.U”
A “LÓPEZ ESPECTÁCULOS, S.L.U”
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3.330,00 €
5.096,00 €
13.491,00 €
3.653,94 €
2.017,24 €
1.744,73 €
3.271,84 €
3.480,00 €
1.682,00 €

A “UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A”

4.188,08 €

]]]]]]]]

Vistas as Facturas que a continuación se detallan e relativas a gastos
efectuados con motivo da subministración de diverso material a este Concello; a
Xunta de Goberno, en votación ordinaria por unanimidade, visto o informe de
reparo emitido polo Servicio de Intervención Municipal, acorda:
1.- Prestar aprobación, con cargo ós respectivos capítulos, artigos, e
conceptos do vixente Presuposto de Gastos desta Corporación, ós seguintes gastos,
declarándoos de abono:
A “ELECTROVIR, S.A”

2.713,29 €

2.- LIQUIDACIÓNS DE INGRESOS.Dase conta das seguintes liquidacións de ingresos:
 De “UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A”, referente a exacción
da Taxa por aproveitamentos especiais constituídos en solo, subsolo ou
vó das vías públicas municipais, correspondente ó mes de Novembro de
2.008 e que ascende á cantidade de 7.815,39 €.
 De
“ENERGÍA
PARA
GRANDES
CONSUMIDORES
INDUSTRIALES, S.L” (GRUPO FORTIA), referente á participación
deste Concello nos ingresos obtivos por dita Compañía durante o 3º
trimestre do ano 2.008 e que ascende á cantidade de 16.389,76 €.

A Xunta de Goberno, en votación ordinaria por unanimidade, acordou darse
por enterada.

3.- CERTIFICACIÓN DE OBRAS.Vista a RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 735/08, de data 28 de
Novembro de 2008; referente a aprobación certificación de obras correspondente ós
traballos executados por esta Administración en 2.008, denominados “REFORMA
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DOS VESTIARIOS DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO JOSÉ MARIO
GONZÁLEZ DE SÁRRIA, 1ª FASE”, actuación que se realiza con cargo á
subvención concedida pola Consellería de Cultura e Deporte ó abeiro do disposto na
Orde do 5 de marzo de 2.008, por importe de corenta e tres mil catrocentos sesenta
e nove Euros con corenta e cinco céntimos (43.469,45 €); a Xunta de Goberno, en
votación ordinaria por unanimidade, acordou:
1.- Ratifica-lo Decreto dictado pola Alcaldía en data 28 de Novembro de
2.008.

4.- ESCRITO DE DNA. TERESA FERNANDEZ TOURON
REFERENTE A INCREMENTO DE I.P.C EN ALUGUER DE INMOBLE.Visto o escrito formulado por DNA. TERESA FERNÁNDEZ TOURÓN,
titular do D.N.I. núm., 34.216.797-L e domiciliada na rúa Gran Vía, 2-3º B; a medio
do cal solicita se incrementen as cantidades que percibe polo arrendamento de baixo
sito na rúa Maior, 23, en relación ó aumento experimentado polo I.P.C., con efectos
do 1 de Decembro de 2.008; a Xunta de Goberno, en votación ordinaria por
unanimidade, acordou acceder ó solicitado.

5.- ESCRITO DE D. JOSE RAMON CANDAL MIRANDA.Visto o escrito de alegacións formulado por D. JOSÉ RAMÓN CANDAL
MIRANDA, Funcionario da Policía Local deste Concello, en relación á iniciación
de expediente de reintegro de cantidade percibida indebidamente polo interesado en
concepto de importe de matrícula do “CURSO DE DISPENSA DUN GRAO”, na
titulación esixida (BACHAREL) para o persoal da escala básica dos corpos de
Policía Local que esté afectado pola disposición transitoria primeira da Lei 4/2007,
do 20 de abril, de “Coordinación de Policías Locais de Galicia”, e
RESULTANDO, que por este Concello en data 10/12/08, procédese a
efectuar notificación do acordo de iniciación do correspondente expediente de
reintegro de cantidades percibidas indebidamente, adoptado por esta Xunta de
Goberno en sesión de data 22/10/08, xunto coa apertura do preceptivo trámite de
audiencia ó interesado.
RESULTANDO, que polo interesado en data 19/12/08 procédese á
formulación de escrito de alegacións ó respecto da non procedencia do
procedemento iniciado para reintegro da prestación económica percibida,
solicitando a nulidade, ou no seu caso, anulabilidade do acordo adoptado.

-3-

CONSIDERANDO, que do estudo das alegacións formuladas polo
interesado, compróbase a non aportación de novos datos nin motivos suficientes que
avalen a iniciación dos trámites conducentes á declaración de nulidade do acordo de
data 22/10/08.
CONSIDERANDO, que á vista do programa formativo do citado curso, esta
Xunta de Goberno ratifícase no acordo dictado en data 22/10/08, por canto a
materia impartida na mencionada acción formativa resulta únicamente de interés
persoal para o interesado e non relacionada coas tarefas propias desenvoltas polo
mesmo no seu posto de traballo, por canto o que se persigue coa realización do
curso é a obtención da dispensa de grao do título de bacharel, de tal xeito que aínda
carecendo de tal titulación, poida integrarse para tódolos efectos na escala e
categoría en que son reclasificados os policías e oficiais de policía dos corpos da
Policía Local de Galicia, segundo a disposición transitoria primeira da lei 4/2007,
do 20 de abril, de “Coordinación das policías locais de Galicia”.

Á vista de canto antecede, do procedemento previsto no artigo 77 da Lei
47/2003, de 26 de novembro, “Xeral Presupostaria” e demáis normativa aplicable; a
Xunta de Goberno, en votación ordinaria por unanimidade, acordou:
1.- Desestima-las alegacións formuladas por D. JOSÉ RAMÓN CANDAL
MIRANDA, Funcionario da Policía Local deste Concello, toda vez que as mesmas
non contraveñen os fundamentos expostos no acordo adoptado por esta Xunta de
Goberno, en sesión de data 22/10/08, polo que se procedía á iniciación de
expediente de reintegro de cantidade percibida indebidamente polo interesado en
concepto de importe de matrícula do “CURSO DE DISPENSA DUN GRAO”, na
titulación esixida (BACHAREL) para o persoal da escala básica dos corpos de
Policía Local que esté afectado pola disposición transitoria primeira da Lei 4/2007,
do 20 de abril, de “Coordinación de Policías Locais de Galicia”.
2.- Declarar firme o acordo adoptado de iniciación do correspondente
expediente de reintegro de cantidades percibidas indebidamente polo interesado,
obrigando ó perceptor á súa restitución a este Concello.
3.- Advertir ó interesado que, dado que rematado o prazo de ingreso
voluntario non se procedeu á liquidación da débeda, por este Concello procederase
a devenga-los correspondente intereses de demora producidos.
4.- Notifica-lo presente acordo ó interesado, coa expresión dos recursos que
contra o mesmo procedan.
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6.- ESCRITOS DE D. MANUEL LÓPEZ LÓPEZ E D. FRANCISCO
LÓPEZ LÓPEZ.Vistos os escritos formulado por D. FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ,
PRESIDENTE-COORDINADOR XERAL DA “ASOCIACIÓN CULTURAL
SAN XOÁN”, DAS FESTAS PATRONAIS DE SAN XOÁN 2.007, titular do
D.N.I. núm., 34.248.644-B e domiciliado na rúa Calvo Sotelo, 89-6º B; e D.
MANUEL LÓPEZ LÓPEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE “LÓPEZ
ESPECTÁCULOS, S.L”, titular do C.I.F. núm., B-27.252.071 e domicilio social
en As Cruces-Nave 1 de San Xulián da Veiga; a medio do que proceden a efectuar
manifestación individual por escrito dos datos do acreedor de débeda que mantén
este Concello coa mencionada “ASOCIACIÓN CULTURAL SAN XOÁN”,
correspondente ó déficit das Festas Patronais “San Xoán 2.007”, por importe de
14.239,01 €; a Xunta de Goberno, en votación ordinaria por unanimidade, acordou:
1.- Darse por enterada dos escritos mencionados, efectuando requerimento
ós interesados para que procedan á manifestación por escrito dos datos das persoas
que ostenten a representación da citada “ASOCIACIÓN CULTURAL SAN
XOÁN”, e en todo caso, polo que respecta ás FESTAS PATRONAIS SAN XOÁN
2007.
2.- Ata tanto non dé cumprimento a dito requisito quedará pendente de
resolve-la expresada solicitude, con advertencia de que transcurridos dez días desde
este requerimento, terase por desistida a súa petición, previa resolución que deberá
ser dictada nos termos previstos no art. 42 da Lei 30/92, de 26 de Novembro,
modificada pola Lei 4/1.999, e, pasados 3 meses, producirase a caducidade do
mesmo, acordándose o arquivo das actuacións, de conformidade co establecido nos
artigos 71 e 92 da Lei 30/92 de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada
pola Lei 4/1.999.

7.- LICENCIAS DE OBRAS:
A)

D. TOMÁS CASTELLANO MOURÍN PARA CONSTRUCCIÓN
DE VIVENDA UNIFAMILIAR ILLADA E EDIFICIO ANEXO EN
CIMO DE AGRA (VILAR DE SARRIA).-

Vista a solicitude formulada por D. TOMÁS CASTELLANO MOURÍN,
titular do D.N.I. núm., 76.613.530-R e domiciliado na rúa Castelao, 2; interesando
a concesión de licencia municipal para proceder á construcción de Vivenda
Unifamiliar Illada e Edificio anexo en Cimo de Agra (Vilar de Sarria), de acordo co
proxecto básico redactado polo Arquitecto D. Antonio Taboada López e cun
presuposto de 190.531,79 €; a Xunta de Goberno, en votación ordinaria por
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unanimidade, visto o informe favorable emitido polo Sr. Aparellador Municipal,
acordou concede-la licencia solicitada, coas seguintes condicións:
1.- De conformidade co establecido no Real Decreto 2512/1977, de 17 de
Xuño, o proxecto Básico presentado, é suficiente para solicita-la licencia municipal,
pero é en cambio, insuficiente para levar a cabo a construcción, polo que deberá
aportarse antes do comenzo das obras o proxecto técnico de execución, Estudio de
Seguridade e nomeamento de Arquitecto e Arquitecto Técnico responsables da
dirección e execución das obras.
2.- Clasificación e calificación urbanística do solo: Núcleo Rural.
3.- Finalidade da actuación e uso ó que se destinará a edificación:
Residencial. Vivenda Unifamiliar Aislada.
4.- Altura: 6,86 mts
Volume: B+1
Ocupación da parcela: 0,18 m2/m2
5.- Estímase o prazo de execución das obras: Iniciación: 3 meses
Terminación: 12 meses.

6.- De acordo coa Ordenanza Fiscal Municipal nº 22, deberase solicitar,
previamente á ocupación, a licencia de 1ª utilización do edificio, segundo modelo
normalizado e coa presentación da seguinte documentación:
•

Certificado Final de obra suscrito polos Técnicos Directores da mesma e
no seu caso da urbanización.

•

Xustificante de solicitude de alta no Imposto de Ben Inmobles de
natureza urbana ou no seu caso, certificación de técnico compente
comprensiva das condicións mínimas de habitabilidade.

•

Fotografías das fachadas do edificio.

•

Certificación de cumprimento dos requisitos acústicos esixidos pola Lei
7/1.997, de 11 de agosto, de “Protección contra a contaminación
acústica”.

- Sen a obtención desta licencia, e sen prexuízo das normas legais que en
cada caso sexan de aplicación, non se poderá proceder á conexión dos servicios de
electricidade, auga, gas e evacuación de augas residuais.
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Imposto por Obras, Instalacións e Construccións: 3.810,64 €
Importe Fianza abastecemento de auga e tratamento augas residuais
(Pozo e Fosa séptica) e : 5.000 €

B)

DNA. ARSENIA DÍAZ ALVAREDO PARA CONSTRUCCIÓN DE
ALPENDRE PARA ALMACÉN DE PRODUCTOS E APEIROS
AGRÍCOLAS EN VILAR (BARBADELO).-

Vista a solicitude formulada por DNA. ARSENIA DÍAZ ALVAREDO,
titular do D.N.I. núm., 76.608.771-A e domicilio a efectos de notificacións na rúa
Prolongación Gran Vía, 38-40, 1º D; interesando a concesión de licencia municipal
para proceder á construcción de Alpendre para almacén de productos e apeiros
agrícolas en Vilar (Barbadelo), de acordo co proxecto redactado polo Enxeñeiro
Técnico Agrícola, D. José María Escudero Tomás e cun presuposto de 6.282,65 €; a
Xunta de Goberno, en votación ordinaria por unanimidade, visto o informe
favorable emitido polo Sr. Aparellador Municipal, acordou concede-la licencia
solicitada, coas seguintes condicións:
1.- Clasificación e calificación urbanística do solo: Núcleo Rural.
2.- Finalidade da actuación e uso ó que se destinará a edificación: Uso
tradicional ligado á vida rural.
3.- Altura: 3 mts
Volume: 1 planta
Superficie construída: 28 m2
Ocupación máxima: 1,44 %
Edificabilidade: 0,02 m2/m2
Pendente cuberta: 12,5 %-7,12 %
Superficie da parcela: 1.944 m2
4.- Estímase o prazo de execución das obras: Iniciación: 6 meses
Terminación: 36 meses.


C)

Imposto por Obras, Instalacións e Construccións: 125,65 €.

PROXECTO
DE
EXECUCIÓN
PRESENTADO
POR
“PROYECTO MIÑO XXI, S.L” PARA CONSTRUCCIÓN DE 7
VIVENDAS ADOSADAS NUN BLOQUE DE 3 E DOUS
BLOQUES DE 2 EN CIMO DE AGRA (VILAR DE SARRIA).-
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Visto o Proxecto de Execución, Estudio de Seguridade e Saúde e Proxecto
de Infraestructura Común de Telecomunicacións presentados por “PROYECTO
MIÑO XXI, S.L”, titular do C.I.F. núm., B-27.327.485 e domicilio social na rúa
Nicomedes Pastor Díaz, 15-Entlo; redactados polos Arquitectos Dna. Cristina
Aguado Gómez e D. Mario Iglesias Rodríguez, e o Enxeñeiro Técnico de
Telecomunicacións, D. Juan Manuel Mendoza Villanueva, respectivamente,
relativo ó expediente de concesión de licencia aprobado por este Concello en sesión
da Xunta de Goberno de data 09-04-2008 (proxecto básico) para proceder á
construcción de 7 Vivendas adosadas nun bloque de 3 e dous bloques de 2 en Cimo
de Agra (Vilar de Sarria); a Xunta de Goberno, visto o informe favorable emitido
polo Sr. Aparellador Municipal, en votación ordinaria por unanimidade, acordou:
1.- Dar por recibidos o proxecto de execución, Estudio de Seguridade e
Saúde e Proxecto de Infraestructura Común de Telecomunicacións, autorizando o
comenzo das obras.
2.- Liquidación Complementaria:
-

Proxecto de I.C.T:
Tipo de Gravamen:

10.070,61 €
2%
__________
201,41 €

TOTAL

D)

PROXECTO
DE
EXECUCIÓN
PRESENTADO
POR
“PROMOCIONES
RÍO
CELEIRO,
S.L”
PARA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA 34 VIVENDAS NA RÚA
MATÍAS LÓPEZ, 113-115-117.-

Visto o Proxecto de Execución, Estudio de Seguridade e Saúde e Proxecto
de Infraestructura Común de Telecomunicacións presentados
por
“PROMOCIONES RÍO CELEIRO, S.L”, titular do C.I.F. núm., B-27294149 e
domicilio social na rúa Castelao, 4; redactados polo Arquitecto D. Antonio Taboada
López, o Arquitecto Técnico, D. Miguel Angel López González, e o Enxeñeiro
Técnico de Telecomunicacións, D. Fernando Otero Figueroa, respectivamente,
relativo ó expediente de concesión de licencia aprobado por este Concello en sesión
da Xunta de Goberno de data 18-07-2007 (proxecto básico) para proceder á
construcción de Edificio composto de dous sótanos, planta baixa, entreplanta, 5
plantas altas e ático para 34 vivendas na rúa Matías López, 113-115-117; a Xunta
de Goberno, visto o informe favorable emitido polo Sr. Aparellador Municipal, en
votación ordinaria por unanimidade, acordou:
1.- Dar por recibidos o proxecto de execución, Estudio de Seguridade e
Saúde e Proxecto de Infraestructura Común de Telecomunicacións, autorizando o
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comenzo das obras.
2.- Liquidación Complementaria:
-

Proxecto de I.C.T:
Tipo de Gravamen:

23.093,75 €
2%
__________
461,88 €

TOTAL

E)

PROXECTO
DE
EXECUCIÓN
PRESENTADO
POR
“PROYECTO MIÑO, XXI” PARA CONSTRUCCIÓN DE 9
VIVENDAS ADOSADAS EN BLOQUES DE 3 EN TREILÁN (S.
MARTIÑO DE REQUEIXO).-

Visto o Proxecto de Execución, Estudio de Seguridade e Saúde e Proxecto
de Infraestructura Común de Telecomunicacións presentados por “PROYECTO
MIÑO XXI, S.L”, titular do C.I.F. núm., B-27.327.485 e domicilio social na rúa
Nicomedes Pastor Díaz, 15-Entlo; redactados polos Arquitectos Dna. Cristina
Aguado Gómez e D. Mario Iglesias Rodríguez, e o Enxeñeiro Técnico de
Telecomunicacións, D. Fernando Otero Figueroa, respectivamente, relativo ó
expediente de concesión de licencia aprobado por este Concello en sesión da Xunta
de Goberno de data 24-10-2007 (proxecto básico) para proceder á construcción de 9
Vivendas adosadas en bloques de 3 en Treilán (S. Martiño de Requeixo); a Xunta
de Goberno, visto o informe favorable emitido polo Sr. Aparellador Municipal, en
votación ordinaria por unanimidade, acordou:
1.- Dar por recibidos o proxecto de execución, Estudio de Seguridade e
Saúde e Proxecto de Infraestructura Común de Telecomunicacións, autorizando o
comenzo das obras.
2.- Liquidación Complementaria:
-

Proxecto de I.C.T:
Tipo de Gravamen:

11.815,80 €
2%
__________
236,32 €

TOTAL

8.- LICENCIAS DE OBRAS MENORES.A) D. MANUEL BOADO DÍAZ.-
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Vista a solicitude formulada por D. MANUEL BOADO DÍAZ, titular do
D.N.I. núm., 76.608.953-R e domicilio a efectos de notificacións en Vilamaior, 2;
interesando a concesión de licencia municipal para proceder á apertura de ocos en
fachada e reforma de locais interiores de inmoble sito en Vilamaior, 2; a Xunta de
Goberno, en votación ordinaria por unanimidade, visto o informe técnico favorable
e a documentación obrante no expediente, acordou acceder ó solicitado, coas
seguintes condicións:
1.- As obras axustaranse estríctamente ás solicitadas.
2.- Deberanse deixar libres de paso as vías públicas, coa prohibición expresa
de amontoar nas mesmas materiais de construcción, escombros, andamios, etc,
quedando completamente limpas unha vez realizadas as obras.
3.- Estímase un prazo de execución das mesmas de seis meses.


Imposto por Obras, Instalacións e Construccións: 391,14 €

9.- LICENCIAS DE 1ª UTILIZACIÓN:
A) “PROMOTORA JULIO URDI, S.L”.Vista a solicitude formulada por “PROMOTORA JULIO URDI, S.L”,
titular do C.I.F. núm., B-27.332.238 e domicilio social na rúa Diego Pazos, 9-5º; a
medio do cal solicita a expedición de licencia de 1ª utilización para Edificio de
planta sótano, planta baixa, entreplanta, 6 e 4 plantas altas e áticos para 31 Vivendas
na rúa Calvo Sotelo-Esquina rúa José Sánchez; para o que conta coas preceptivas
licencias municipais outorgadas por esta Xunta de Goberno en sesións de data 2405-06 (proxecto básico) e 05-07-06 (proxecto execución); a Xunta de Goberno, en
votación ordinaria por unanimidade, vista a documentación aportada polo
interesado e o informe favorable emitido polo Sr. Aparellador Municipal, acordou:
1.- Acceder ó solicitado e proceder á expedición da mencionada licencia.
2.- Establécese como taxa pola expedición da licencia, de acordo co artigo
3.2 da Ordenanza Fiscal nº 22, a cantidade de 1.652,27 €.

10.- CERTIFICACIÓNS URBANÍSTICAS:
A) D. ENRIQUE AIRA DÍAZ.-
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Visto o escrito formulado por D. ENRIQUE AIRA DÍAZ, titular do D.N.I.
nº 34.148.113-J e domiciliado en Farbán, 5; interesando a expedición de
certificación urbanística de parcela 55 B do polígono 42 do catastro de rústica, sita
en Farbán; a Xunta de Goberno, en votación ordinaria por unanimidade, visto o
informe técnico emitido ó respecto, acordou acceder ó solicitado e expedi-la
seguinte certificación:
¾ Para a parcela 55 do polígono 42, cunha superficie catastral de
11.671 m2 (segundo plano adxunto e ortofoto do sixpac),
correspóndelle como clasificación urbanística Solo Urbanizable;
denominación segundo a Lei 9/2.002, de 30 de Decembro, de
“Ordenación urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia” e a
súa modificación 15/2004 de 29 de Decembro, onde se atopan
construccións propiedade do solicitante.

Non obstante, cabe resaltar, que a calificación urbanística das parcelas
anteriores, fíxose en base ó plano de situación presente no Planeamento Urbanístico
vixente do Concello de Sarria e en base ó plano catastral, de xeito que para unha
ubicación exacta das fincas sería necesario un estudio máis completo onde iría
incluído un replanteo de ditas fincas co seu correspondente levantamento
topográfico, asinado por técnico competente para a realización de dito proxecto.

- Para a parcela solicitada, a normativa urbanística de aplicación está de
acordo coa Circular 3/2003, do 30 de Xullo, sobre réxime de autorizacións en
núcleo rural, Lei 9/2.002, de 30 de Decembro, de “Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia” (DOGA nº 252, de 31 de Decembro de
2.002), Lei 15/2004, de 29 de Decembro, de modificación da Lei 9/2.002 (DOGA
nº 254, de 31 de Decembro de 2.004), Lei 6/2007, de 11 de Maio, de “Medidas
urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia”, a última
modificación Lei 6/2008, do 19 de Xuño, de “Medidas urxentes en materia de
vivenda e solo”, pola que se modifica a Lei 9/2.002, do 30 de Decembro, de
“Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia” e Normas
Subsidiarias de Planeamento Municipais (BOP nº 204, de 8 de Setembro de 1.981),
modificadas en data 30 de Xullo de 1.986 (BOP nº 285, de 13 de Decembro de
1.986).

A normativa que afecta ó Solo Urbanizable é a seguinte:
a) Para a zona con superficie afectada por Solo Urbanizable será de
aplicación o artigo 21.4 da Lei 9/2.002, de 30 de Decembro, de “Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (DOGA nº 252, de 31 de
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Decembro de 2.002), Lei 15/2004, de 29 de Decembro, de modificación da Lei
9/2.002 (DOGA nº 254, de 31 de Decembro de 2.004), onde nos dice que para o
Solo Urbanizable delimitado, é dicir, que non existe un plan parcial delimitado de
de desenvolvemento, será de aplicación o establecido para o Solo Rústico.
b) Para terreos afectados por Solo Rústico, a normativa a aplicar é a
correspondente á Ordenanza 6.6 das Normas Subsidiarias de Planeamento
Municipais, e os artigos 33, 34, 42, 43 e 44 da Sección 4 correspondente á
Ordenanza en Solo Rústico, dentro da Lei 9/2.002, de 30 de Decembro e as súas
modificacións, Lei 15/2.004, do 29 de Decembro e Lei 6/2007, de 11 de Maio, onde
se define a maiores como uso autorizado o artigo 33.2 m).
Non obstante e de acordo coa Circular Informativa 2/2.002, de 30 de Xullo,
sobre réxime de autorizacións en Solo Rústico, en relación co artigo 41 da LOUGA,
no seu apartado 4, a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda,
estima pertinente solicita-la autorización autonómica para os usos e actividades en
solo rústico ou non urbanizable, agás os sinalados nos números 1.b), 1.c) e 1.i) do
artigo 33 da LOUGA, que son de licencia directa municipal. No caso de que o uso
previsto sexa autorizable, deberá contar coa autorización da Administración
Autonómica (art. 34, 36 e 41 da LOUGA). De acordo co artigo 214 da LOUGA,
correspóndelle ó Conselleiro competente en materia de Urbanismo e Ordenación do
Territorio a competencia para a adopción das medidas precisas de protección da
legalidade respecto ás obras e actividades realizadas en Solo Rústico.
c) Segundo a Lei 3/1996, do 10 de Maio, de “Protección de Camiños de
Santiago”, Disposición Primeira, e segundo a Resolución de 12 de Novembro de
1.992, da Dirección Xeral de Patrimonio Histórico e Documental da Consellería de
Cultura, pola que se concreta e define a delimitación do conxunto histórico do
Camiño de Santiago (Camiño Francés), as actuacións que se leven a cabo dentro da
parcela de referencia estarán afectadas pola zona de protección do Camiño de
Santiago, polo que estarán suxetas á autorización da Dirección Xeral de Patrimonio.
d) Segundo as Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento
Provincial, na parroquia de Farbán aparecen obras incluídas dentro do Inventario de
Patrimonio Histórico-Artístico do Concello de Sarria, polo que se terá en conta para
futuras actuacións que se leven a cabo dentro da parcela de referencia, a área de
protección onde se necesitará autorización da Consellería de Cultura e Deporte.

11.- LICENCIAS DE PARCELACIÓN:
A) D. ROBERTO LIMERES DÍAZ E OUTROS.Vista a solicitude formulada por D. ROBERTO LIMERES DÍAZ, DNA.
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Mª PILAR RIGUEIRO GONZÁLEZ E D. MANUEL SOBRADO CASTRO,
titulares dos D.N.I. nº 76.616.410-Y, 76.618.846-G e 33.804.632-Z,
respectivamente e domicilio a efectos de notificacións en Praza Galicia, 6-8, 4º; a
medio da cal interesa licencia municipal de parcelación de fincas sitas en Padriñán
(Sta. María de Vilar) para posterior permuta con parte doutra finca a segregar, coa
fin de acada-la reorganización das parcelas para mellora de explotación
agropecuaria existente, e

ANTECEDENTES DE FEITO

PRIMEIRO: En data 1 de Agosto de 2.008, polos interesados procédese á
presentación da citada solicitude, xunto coa aportación do correspondente proxecto
técnico de parcelación, redactado polo Enxeñeiro Técnico Agrícola, Dna Isabel
Arza Río.
SEGUNDO: Coa solicitude preténdese a parcelación de fincas propiedade
de D. Roberto Limeres Díaz e Dna. Pilar Rigueiro González, para posterior permuta
con parte doutra finca propiedade de D. Manuel Sobrado Castro, tamén a segregar,
coa finalidade de acada-la reorganización e mellora das parcelas mencionadas, sitas
en Padriñán (Sta. María de Vilar).
TERCEIRO: As fincas matrices que se pretenden segregar son as seguintes:

FINCA

SUPERFICIE

TITULAR

1.237,30 m2

ROBERTO LIMERES
DÍAZ E DNA. Mª PILAR
RIGUEIRO GONZÁLEZ

1.094,00 m2

ROBERTO LIMERES
DÍAZ E DNA. Mª PILAR
RIGUEIRO GONZÁLEZ

PARCELA POLÍGONO

1164

17

PARCELA POLÍGONO

1165

17
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3.676,00 m2

ROBERTO LIMERES
DÍAZ E DNA. Mª PILAR
RIGUEIRO GONZÁLEZ

1.203,00 m2

ROBERTO LIMERES
DÍAZ E DNA. Mª PILAR
RIGUEIRO GONZÁLEZ

5.577,18 m2

MANUEL SOBRADO
CASTRO

PARCELA POLÍGONO

1166

17

PARCELA POLÍGONO

1167

17

PARCELA POLÍGONO

1168

17

CUARTO: Das citadas fincas matrices, preténdese efectua-las seguintes
parcelacións:

FINCA MATRIZ

SUPERFICIE

1164

1.237,30 m2
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PARCELAS A SEGREGAR

PARCELA 1

PARCELA 2

685,87 m2

551,44 m2

1165

1168

1.094,00 m2
PARCELA 1

PARCELA 2

598,76 m2

495,24 m2

PARCELA 1

PARCELA 2

1.785,52 m2

3.791,66 m2

5.577,18 m2

FUNDAMENTOS DE DEREITO

PRIMEIRO: A normativa urbanística deste Concello (Normas Subsidiarias
de Planeamento Municipal) aplicable ós terreos onde se pretende a parcelación,
deberase adaptar ós preceptos contidos na Lei 9/2.002, de 30 de Decembro de
“Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia”, modificada pola
Lei 15/2.004, de 29 de Decembro.
SEGUNDO: De acordo cos datos do proxecto técnico presentado, as fincas
atópanse, unha parte dentro da Ordenanza de Solo Non Urbanizable Nuclear
(SNU/N) ou Solo de Núcleo Rural, e a outra parte restante dentro da Ordenanza de
Solo Non Urbanizable Internuclear (SNU/IN) ou Solo Rústico, denominación
segundo a Lei 9/2.002, de 30 de Decembro de “Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia” e a súa modificación 15/2.004, de 29 de
Decembro.
TERCEIRO: No expediente consta emitido o preceptivo informe técnico, no
que, entroutros extremos, especifícase o seguinte:
“...3º.- Tras la segregación y simultánea agregación en unidad de acto, se
originan las siguientes fincas resultantes:


Parcela nº 1: Propiedad de Manuel Sobrado Castro, con una
superficie de terreno de 4.838,34 m2.
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Parcela nº 2: Propiedad de Roberto Limeres Díaz y Mº Pilar
Rigueiro Rodríguez, con una superficie de terreno de 7.949,15 m2.

Todas las parcelas se sirven directamente al vial público.
....5º.- Dentro de la Ley 9/2.002, y su modificación, Ley 15/2.004, será de
aplicación el artículo 206.1) sobre división de parcelas en suelo rústico que tienen
por objeto la mejora de una explotación agropecuaria existente.
6º.- Por lo que según lo expuesto anteriormente, las parcelas resultantes de
la parcelación cumplen con las condiciones impuestas tanto en la Ordenanza que
regula este tipo de suelo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento como en la
Ley 9/2.002, del 30 de Diciembre, de “Ordenación Urbanística y Protección del
Medio Rural de Galicia” y su modificación del 15/2.004…”
TERCEIRO: Establece o artigo 206 da Lei 9/2.002, de 30 de Decembro de
“Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia”, modificada pola
Lei 15/2.004, de 29 de Decembro, con respecto á división e segregación de fincas
en Solo Rústico, o seguinte:
- ...“Tamén poderá autorizarse, coa exclusiva finalidade de regulariza-la
configuración de parcelas colindantes, a segregación e simultánea agregación en
unidade de acto. En ningún caso esta regulación poderá implica-lo aumento ou a
diminución de máis do 5% da superficie das parcelas orixinarias”

Á vista de canto antecede, a Xunta de Goberno, en votación ordinaria por
unanimidade, acordou:
1.- Concede-la licencia de parcelación interesada segundo se fai constar na
documentación gráfica que se acompaña e que resulta da seguinte forma:
a) As fincas matrices do polígono 17, parcelas 1.164, 1.165 e 1.168 de
1.237,30 m2, 1.094 m2 e 5.577,18 m2, respectivamente, sitas en Padriñán (Sta. Mª de
Vilar), preténdense segregar en dúas parcelas cada unha para posterior permuta e
agregación das restantes fincas matrices (parcelas nº 1.166 e 1.167), coa finalidade
de de acada-la reorganización e mellora das parcelas mencionadas, quedando as
fincas resultantes coas superficies que a continuación se sinalan:

PARCELAS SEGREGADAS
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FINCA
MATRIZ

1164

1165

PROPIETARIO SUPERFICIE

ROBERTO
LIMERES
DÍAZ E DNA.
Mª PILAR
RIGUEIRO
GONZÁLEZ

1.237,30 m2

ROBERTO
LIMERES
DÍAZ E DNA.
Mª PILAR
RIGUEIRO
GONZÁLEZ

1.094,00 m2
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PARCELAS SEGREGADAS

PARCELA 1

PARCELA 2

685,87 m2
(a
agrupar
coa parcela
permutada
de 1.785,52
m2)

551,44 m2
(a permutar
coa parcela
nº 1 de
1.785,52 m2
resultante da
parcelación
da
finca
matriz
nº
1168)

PARCELA 1

PARCELA 2

598,76 m2
(a
agrupar
coa parcela
permutada
de 1.785,52
m2)

495,24 m2
(a permutar
coa parcela
nº 1 de
1.785,52 m2
resultante da
parcelación
da
finca
matriz
nº
1168)

1168

MANUEL
SOBRADO
CASTRO

5.577,18 m2
PARCELA 1

PARCELA 2

1.785,52 m2
(a permutar coas
parcelas nº 2 de
551,44 m2 e
495,24
m2,
respectivamente,
resultantes
da
parcelación das
finca matrices nº
1164 e 1165)

3.791,66 m2
(a
agrupar
coas parcelas
permutadas
de 551,44 m2
e 495,24 m2,
respectivam.)

PARCELAS RESULTANTES DA PARCELACIÓN E POSTERIOR PERMUTA
E AGREGACIÓN

Nº
PARCELA PROPIETARIO

1

MANUEL
SOBRADO
CASTRO

SUPERFICIE

PARC.
PARC.
SEGREGADA PERMUTADA

3.791,66 m2

2

ROBERTO
LIMERES
DÍAZ E Mª
PILAR

551,44 m2
495,24 m2

SUPERFICIE
PARCELA
RESULTANTE
4.838,34 m2

PARC.
PARCELAS
PARC.
SEGREGADA PERMUTADA
A
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SUPERFICIE
PARCELA

RIGUEIRO
RODRÍGUEZ
685,87 m2
598,76 m2

1.785,52 m2

AGRUPAR

RESULTANTE

3.676,00 m2
(finca
matriz nº
1166)

7.949,15 m2

1.203,00 m2
(finca
matriz nº
1167)

12.SOLICITUDES
(ORDINARIAS):

DESESTIMENTOS

ACTIVIDADES

A) D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ PARA INSTALACIÓN DE
OFICINA DE SEGUROS NA RÚA CALVO SOTELO, 223-BAIXOESQUINA ESTRADA DE PINTÍN.Visto o escrito formulado por D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ, titular do D.N.I. núm., 34.256.343-M e domicilio a efectos de
notificacións na rúa Calvo Sotelo, 199-1º C; a medio do cal manifesta o
desestimento da tramitación de expediente de licencia de actividades para
instalación de Oficina de Seguros na rúa Calvo Sotelo, 223-Baixo-Esquina Estrada
de Pintín, toda vez que non se vai proceder ó exercicio da actividade no
mencionado enderezo; a Xunta de Goberno, en votación ordinaria por unanimidade,
acordou:
1.- Aceptar o desestimento formulado por D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ, respecto da tramitación de expediente de licencia de actividades
solicitada en data 29 de Decembro de 2.006, para instalación de Oficina de Seguros
na rúa Calvo Sotelo, 223-Baixo-Esquina Estrada de Pintín.
2.- Proceder, de conformidade co establecido nos artigos 90 e 91 da Lei
30/92 de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común, modificada pola Lei 4/1.999, o arquivo das
actuacións xeradas no expediente administrativo dimanante da solicitude de licencia
formulada.
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3.- Aproba-la liquidación das taxas municipais correspondentes ó
desestimento solicitado, estipulada na correspondente Ordenanza Fiscal Reguladora
da Taxa por Licencia de Apertura de Establecementos, cun importe que ascende á
cantidade de 12,02 €.
4.- Notifica-lo presente acordo ó interesado, coa expresión dos recursos que
contra o mesmo procedan.

13.- SOLICITUDES CAMBIO DE TITULARIDADE EXPEDIENTES
ACTIVIDADES (RAMINP):
A) DNA. Mª DEL MAR ALVAREDO RODRÍGUEZ.Vista a solicitude presentada por DNA. Mª DEL MAR ALVAREDO
RODRÍGUEZ, titular do D.N.I. núm., 34.265.473-G e domicilio a efectos de
notificacións na rúa Marquesa Casa López, 8; interesando a transmisión da licencia
municipal de apertura de Comercio ó por menor de pan, pastelería, confitería e
similares e leite e productos lácteos, e na que figuraba como titular DNA. EVA
LÓPEZ LÓPEZ, e

ANTECEDENTES DE FEITO

PRIMEIRO: Acredítase fehacientemente a obligación formal dos intervintes
de comunicar a este Concello o cambio de titularidade.
SEGUNDO: O establecemento conta coa preceptiva LICENCIA
PROVISIONAL DE ACTIVIDADE, concedida por Resolución de Alcaldía de data
21 de Outubro de 1.999.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

TERCEIRO: No expediente consta o informe técnico preceptivo sobor da solidez e
seguridade da instalación, emitido en sentido favorable.

FUNDAMENTOS DE DEREITO
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PRIMEIRO: Cumpríronse tódolos trámites exixidos, sendo compatible o
uso pretendido coas normas urbanísticas de aplicación.

Visto o disposto no artigo 13 do Regulamento de Servicios das Corporacións
Locais, art. 41.9 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Corporacións Locais, de 28 de Novembro de 1986 e demáis
disposicións concordantes de aplicación, a Xunta de Goberno, en votación ordinaria
por unanimidade, acordou:
1.- Autoriza-la transmisión solicitada, sen prexuizo das restantes
autorizacións que, no seu caso, correspondan outorgar a outros Organismos.
2.- Expedi-la correspondente licencia municipal a favor do novo titular.
3.- Notifica-lo presente acordo ó interesado, coa expresión dos recursos que
contra o mesmo procedan.

14.LIQUIDACIÓN
ACTIVIDADES (RAMINP):

TAXAS

LICENCIAS

DEFINITIVAS

A) “CAMPING VILA DE SARRIA, S.L.L” PARA INSTALACIÓN DE
CAMPING EN ESTRADA DE SARRIA A SAMOS POR PINTÍN, KM., 2,
MARXE ESQUERDA.Vista a LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DA TAXA POR LICENCIA DE
APERTURA DE ESTABLECEMENTOS, efectuada polo Servicio de
Intervención Municipal e correspondente á solicitude formulada por “CAMPING
VILA DE SARRIA, S.L.L”, para instalación de Camping en Estrada de Sarria a
Samos por Pintín, km., 2, marxe esquerda, de conformidade coa licencia definitiva
outorgada por esta Xunta de Goberno en sesión de data 24/12/2.008; a Xunta de
Goberno, en votación ordinaria por unanimidade, acordou:
1.- Prestar aprobación á citada liquidación definitiva efectuada e que é as
seguinte:
CONCEPTO

MÍNIMO
ATA 50 M2
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DE 51 A
100 M2

DE 101 A
250 M2

MÁIS DE
250 M2

De tramitación de actividades
molestas, insalubres, nocivas ou
perigosas.

400,00 €

TOTAL

2.244,38 €

235,69 €

357,60 €

1.251,09 €

2.- Notifica-lo presente acordo ó interesado coa expresión dos recursos que
contra o mesmo procedan.

15.- PROXECTO DE URBANIZACIÓN PLAN DE SECTORIZACIÓN
DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE NON DELIMITADO (S.U.N.D)
MANANTIAL FONTECELTA-CÉLTIGOS.Vistos os PROXECTOS DE REPARCELACIÓN E URBANIZACIÓN
DO “PLAN DE SECTORIZACIÓN DE SECTOR DE SOLO URBANIZABLE
NON DELIMITADO MANANTIAL FONTECELTA-CÉLTIGOS”, redactados
polo Arquitecto D. Antonio De Vega Rodríguez, e promovidos por
“FONTECELTA, S.A”; a Xunta de Goberno, vistos os informes obrantes no
expediente, en votación ordinaria por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:
1º.- De conformidade co disposto no artigo 110.4 da Lei 9/2002, de 30 de
Decembro de “Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia”,
modificada pola Lei 15/2.004, de 29 de Decembro, aprobar inicialmente os
Proxectos de Reparcelación e Urbanización do “Plan de Sectorización de sector de
solo urbanizable non delimitado Manantial Fontecelta-Céltigos”.
2º.- Someter a información pública dito proxecto, polo prazo de vinte días,
mediante anuncios que deberán publicarse no Boletín Oficial da Provincia e en un
dos xornais de maior circulación na provincia.

16.- VAOS PERMANENTES.Vistas as solicitudes formuladas para a Baixa no Padrón de Vaos
Permanentes de Placas concedidas para locais destinados a garaxes; a Xunta de
Goberno, en votación ordinaria por unanimidade, previa entrega das
correspondentes Placas na oficina de Recadación deste Concello, acordou proceder
á baixa das seguintes e polo que respecta ós titulares e lugares que a continuación
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se indican:

TITULAR

SITUACION

ANTONIO VILLANUEVA SÁNCHEZ

Benigno Quiroga, 63

Nº PLACA
489

]]]]]]]]

Vistas as solicitudes formuladas para Cambio de Titularidade no Padrón
de Vaos Permanentes de Placas concedidas para locais destinados a garaxes; a
Xunta de Goberno, en votación ordinaria por unanimidade, acordou proceder ó
cambio de titularidade das seguintes e polo que respecta ós titulares e lugares que a
continuación se indican:

ANTERIOR TITULAR

NOVO TITULAR

SITUACIÓN

Nº PLACA

FRANCISCO L. GUDÍN

“GALIMPLANT”

Toleiro, 5

196

17.- INFORME PREVIO DA DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN
DO TERRITORIO E URBANISMO, Á APROBACIÓN INICIAL DO
PROXECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE PLANEAMENTO PARA A CREACIÓN DE SOLO URBANIZABLE
INDUSTRIAL NA ESTRADA LU-546.Visto o escrito remitido pola DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN
DO TERRITORIO E URBANISMO DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES; a medio do que
achegan, de conformidade co artigo 85.1 da Lei 9/2.002, do 30 de Decembro, de
“Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia”, informe previo á
aprobación inicial do proxecto de “MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO PARA A CREACIÓN DE SOLO
URBANIZABLE INDUSTRIAL NA ESTRADA LU-546”, emitido en data 17 de
Decembro de 2.008, e
RESULTANDO, que no citado informe conclúese que o proxecto de
modificación das N.S.P, en proceso de substitución por un novo Plan Xeral de
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Ordenación Municipal adaptado á Lei 9/2.002, do 30 de Decembro, de “Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia”, carece da suficiente
xustificación da súa oportunidade e conveniencia; non considerando axeitada a
proposta de clasificación de solo urbanizable non Delimitado ou Diferido, sen
prazos de execución para a súa transformación.
CONSIDERANDO, que este Concello estima xustificado o interés público
da citada modificación, unha vez determinada a oportunidade e a conveniencia da
elaboración do mencionado proxecto.
CONSIDERANDO, que este Concello pretende a inclusión da citada
modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento no Plan Xeral de
Ordenación Municipal (PXOM) en proceso de tramitación.
Á vista de canto antecede, a Xunta de Goberno, en votación ordinaria por
unanimidade, acordou:
1.- Darse por enterada do informe emitido en data 17/12/08 pola
DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E
TRANSPORTES, en relación á aprobación inicial do proxecto de
“MODIFICACIÓN
PUNTUAL
DAS
NORMAS
SUBSIDIARIAS
DE
PLANEAMENTO PARA A CREACIÓN DE SOLO URBANIZABLE INDUSTRIAL
NA ESTRADA LU-546”.
2.- Requerir ós redactores do Proxecto de modificación puntal das Normas
Subsidiarias de Planeamento, para que procedan, á maior brevidade posible, á
remisión a este Concello, en formato dixital, de tódala documentación incluída no
mencionado documento técnico, ós efectos do seu traslado ós proxectistas do Plan
Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para a súa inclusión no mesmo.
3.- Dar traslado do presente acordo á C.P.T.O.P.T, “Dirección Xeral de
Ordenación do Territorio e Urbanismo”, ós efectos oportunos.

18.- RECLAMACIÓNS TAXA RECOLLIDA DO LIXO.Vistas as reclamacións formuladas por veciños deste Concello, en relación á
TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO; a Xunta de Goberno, en votación
ordinaria por unanimidade, acordou:
1.- Estima-las seguintes solicitudes e acceder, segundo proceda, á corrección
de erros, devolucións ou baixas no Padrón da Taxa pola Recollida do Lixo polo que
respecta ós titulares, enderezos e exercicios seguintes:
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EXERCICIO
2008
04/07
05/08
2008
07/08
05/07
06/07

TITULAR

ENDEREZO

López Beltrán José Antonio
Sánchez Castro Luis
García Abella Mªdel Mar
Rodríguez Regueiro Herminia
“Euromoble, S.L”
López Osorio José Luis
García López Beatriz

Calvor, 6 (Pintín)
C. Sotelo, 125-5º B
Buvela, 1 (Goián)
Vilagudín (Nespereira)
S.Miguel de Vilapedre
R. Cabanillas, 2-5º D
Diego Pazos, 77-Baixo

CAUSA
Inhabitable
Func. Xub.
Dupricidade
Inhabitable
Erro titular
Erro titular
Fin actividade

19.- ESCRITOS REFERENTE Á EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS
DE INEXISTENCIA DE EXPEDIENTES DE REPOSICIÓN DA
LEGALIDADE URBANÍSTICA REFERIDOS A EDIFICACIÓNS:
A) D. JOSÉ CAMPO ARIAS.Visto o escrito formulado por D. JOSÉ CAMPO ARIAS, titular do D.N.I.
nº 34.243.789-D e domicilio a efectos de notificacións na rúa das Insuas, 15;
interesando a expedición de certificación relativa á inexistencia de expediente de
reposición da legalidade urbanística incoado con respecto a edificacións descritas na
certificación técnica emitida polo Arquitecto Técnico Dna. Fátima López Soto, de
data 19 de Decembro de 2.008, e emprazadas na finca sinalada co nº 4 da rúa Río
Celeiro e nº 3 da rúa Insuas; a Xunta de Goberno, en votación ordinaria por
unanimidade, visto o informe xurídico emitido ó respecto, acordou expedi-la
seguinte certificación:
1.- Que consultado-los antecedentes obrantes neste Concello, non consta que
no período comprendido entre o 1 de Xaneiro de 2002 e o 23 de Decembro de 2008,
se dictase acordo expreso de incoación de expediente de reposición da legalidade
urbanística, referido a edificacións descritas na certificación técnica aportada no
expediente e emprazadas na finca sinalada co nº 4 da rúa Río Celeiro e nº 3 da rúa
Insuas.

20.- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA OBRAS:
A) CONTRATACIÓN SERVIZO DE “DESEÑO, DESENVOLVEMENTO,
IMPRANTACIÓN E MANTEMENTO PORTAL ADMINISTRACIÓN
ONLINE DO CONCELLO DE SARRIA”.-
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I.- A medio de acordo da Xunta de Goberno Local de data 19 de Novembro
de 2.008, adxudicouse provisionalmente á empresa “LEVEL TELECOM, S.L”, o
seguinte servizo:

OBRA

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

“DESEÑO,
DESENVOLVEMENTO, 104.119,83 € e 16.659,17 € de
IMPRANTACIÓN E MANTEMENTO DO I.V.E.
PORTAL DE ADMINISTRACIÓN ONLINE DO
CONCELLO DE SARRIA”

II.- Dito acordo de adxudicación provisional do contrato foi notificado a
tódolos licitadores participantes na licitación. Resultando que a adxudicación
provisional do contrato foi publicada no perfil do contratante do Concello (páxina
web do Concello www.sarria.es) na data 7 de Xaneiro de 2.009.
III.- Conforme ó disposto no artigo 135 da Lei 30/2007 de 30 de outubro, de
“Contratos do sector público”, a elevación a definitiva da adxudicación provisional
non poderá producirse antes de que transcorran quince días hábiles contados dende
o seguinte a aquel no que se publique aquela nun diario oficial ou no perfil do
contratante do órgano de contratación.
IV.- Tendo en conta que o adxudicatario provisional presentou no prazo
establecido os certificados de atoparse ó corrente das súas obrigacións tributarias e
coa seguridade social, e, ademais, constituíu a garantía definitiva mediante aval
bancario.
V.- Visto o disposto nos artigos 135 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
Disposición Adicional Segunda e demáis disposicións legais de aplicación

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria por unanimidade acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do seguinte
contrato:
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OBRA

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

“DESEÑO,
DESENVOLVEMENTO, 104.119,83 € e 16.659,17 € de
IMPRANTACIÓN E MANTEMENTO DO I.V.E.
PORTAL DE ADMINISTRACIÓN ONLINE DO
CONCELLO DE SARRIA”

A favor da empresa “LEVEL TELECOM, S.L”.
Segundo.- Proceder á formalización do correspondente contrato, requirindo
a tales efectos a empresa adxudicataria para que no prazo de dez días hábiles a
contar dende a da notificación da presente adxudicación definitiva compareza para
dita formalización en documento administrativo, conforme determina o artigo 140
da lei 30/2.007, do 30 de outubro.
Terceiro.- Notifica-lo presente acordo á empresa adxudicataria do citado
subministro.
Cuarto.- Publica-la presente adxudicación definitiva do contrato no perfil do
contratante do Concello (páxina web do Concello www.sarria.es)

B) CONTRATACIÓN DUN VEHÍCULO TRACTOR COS SEUS
CORRESPONDENTES APEIROS E ACCESORIOS CON DESTINO Ó
CONCELLO DE SARRIA.I.- A medio de Resolución de Alcaldía de data 15 de Decembro de 2.008,
adxudicouse provisionalmente á empresa “AGRÍCOLA CADI, S.L”, o seguinte
subministro:

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

OBRA
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“ADQUISICIÓN DUN TRACTOR COS SEUS 71.428,57 € e 11.428,57 € de
APARELLOS”
I.V.E.

II.- Dito acordo de adxudicación provisional do contrato foi notificado a
tódolos licitadores participantes na licitación. Resultando que a adxudicación
provisional do contrato foi publicada no perfil do contratante do Concello (páxina
web do Concello www.sarria.es) na data17 de Decembro de 2.008.
III.- Conforme ó disposto no artigo 135 da Lei 30/2007 de 30 de outubro, de
“Contratos do sector público”, a elevación a definitiva da adxudicación provisional
non poderá producirse antes de que transcorran quince días hábiles contados dende
o seguinte a aquel no que se publique aquela nun diario oficial ou no perfil do
contratante do órgano de contratación.
IV.- Tendo en conta que o adxudicatario provisional presentou no prazo
establecido os certificados de atoparse ó corrente das súas obrigacións tributarias e
coa seguridade social, e, ademais, constituíu a garantía definitiva mediante aval
bancario.
V.- Visto o disposto nos artigos 135 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
Disposición Adicional Segunda e demáis disposicións legais de aplicación

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria por unanimidade acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do seguinte
contrato:

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

OBRA

“ADQUISICIÓN DUN TRACTOR COS SEUS 71.428,57 € e 11.428,57 € de
APARELLOS”
I.V.E.
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A favor da empresa “AGRÍCOLA CADI, S.L”.
Segundo.- Proceder á formalización do correspondente contrato, requirindo
a tales efectos a empresa adxudicataria para que no prazo de dez días hábiles a
contar dende a da notificación da presente adxudicación definitiva compareza para
dita formalización en documento administrativo, conforme determina o artigo 140
da lei 30/2.007, do 30 de outubro.
Terceiro.- Notifica-lo presente acordo á empresa adxudicataria do citado
subministro.
Cuarto.- Publica-la presente adxudicación definitiva do contrato no perfil do
contratante do Concello (páxina web do Concello www.sarria.es)

C) PROXECTO DE “ACONDICIONAMENTO DA ZONA NO CAMIÑO
DE SANTIAGO DE BARBADELO”.I.- A medio de acordo da Xunta de Goberno Local de data 3 de Decembro de
2.008, adxudicouse provisionalmente á empresa “TRANSFORMACIONES
AGRARIAS ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO S.L”, a seguinte obra:

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

OBRA

“ACONDICIONAMENTO DA ZONA NO 235.657,10 € e 37.705,14 € de
CAMIÑO DE SANTIAGO DE BARBADELO” I.V.E, cunhas melloras de
49.205,20 € (I.V.E., incluído)

II.- Dito acordo de adxudicación provisional do contrato foi notificado a
tódolos licitadores participantes na licitación. Resultando que a adxudicación
provisional do contrato foi publicada no perfil do contratante do Concello (páxina
web do Concello www.sarria.es) na data10 de Decembro de 2.008.
III.- Conforme ó disposto no artigo 135 da Lei 30/2007 de 30 de outubro, de
“Contratos do sector público”, a elevación a definitiva da adxudicación provisional
non poderá producirse antes de que transcorran quince días hábiles contados dende
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o seguinte a aquel no que se publique aquela nun diario oficial ou no perfil do
contratante do órgano de contratación.
IV.- Tendo en conta que o adxudicatario provisional presentou no prazo
establecido os certificados de atoparse ó corrente das súas obrigacións tributarias e
coa seguridade social, e, ademais, constituíu a garantía definitiva mediante aval
bancario.
V.- Visto o disposto nos artigos 135 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
Disposición Adicional Segunda e demáis disposicións legais de aplicación

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria por unanimidade acorda:
Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do seguinte
contrato:

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

OBRA

“ACONDICIONAMENTO DA ZONA NO 235.657,10 € e 37.705,14 € de
CAMIÑO DE SANTIAGO DE BARBADELO” I.V.E, cunhas melloras de
49.205,20 € (I.V.E., incluído)

A favor da empresa “TRANSFORMACIONES AGRARIAS ISIDRO
HERMANOS BLANCO TRIGO S.L”.
Segundo.- Proceder á formalización do correspondente contrato, requirindo
a tales efectos a empresa adxudicataria para que no prazo de dez días hábiles a
contar dende a da notificación da presente adxudicación definitiva compareza para
dita formalización en documento administrativo, conforme determina o artigo 140
da lei 30/2.007, do 30 de outubro.
Terceiro.- Notifica-lo presente acordo á empresa adxudicataria das obras e á
dirección facultativa.
Cuarto.- Publica-la presente adxudicación definitiva do contrato no perfil do
contratante do Concello (páxina web do Concello www.sarria.es)
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D) PROXECTO DE “AMPLIACIÓN DA RUTA DE AS ACEAS. MARXE
ESQUERDA”.I.- A medio de acordo da Xunta de Goberno Local de data 17 de Decembro
de 2.008, adxudicouse provisionalmente á empresa “OVISA PAVIMENTOS Y
OBRAS, S.A”, a seguinte obra:

OBRA

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

“AMPLIACIÓN DA RÚTA DE AS ACEAS. 172.413,79 € e 27.586,21 € de
MARXE ESQUERDA”
I.V.E, cunhas melloras de
20.000,00 € (I.V.E., incluído)

II.- Dito acordo de adxudicación provisional do contrato foi notificado a
tódolos licitadores participantes na licitación. Resultando que a adxudicación
provisional do contrato foi publicada no perfil do contratante do Concello (páxina
web do Concello www.sarria.es) na data 7 de Xaneiro de 2.009.
III.- Conforme ó disposto no artigo 135 da Lei 30/2007 de 30 de outubro, de
“Contratos do sector público”, a elevación a definitiva da adxudicación provisional
non poderá producirse antes de que transcorran quince días hábiles contados dende
o seguinte a aquel no que se publique aquela nun diario oficial ou no perfil do
contratante do órgano de contratación.
IV.- Tendo en conta que o adxudicatario provisional presentou no prazo
establecido os certificados de atoparse ó corrente das súas obrigacións tributarias e
coa seguridade social, e, ademais, constituíu a garantía definitiva mediante aval
bancario.
V.- Visto o disposto nos artigos 135 da Lei 30/2007, do 30 de outubro,
Disposición Adicional Segunda e demáis disposicións legais de aplicación

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria por unanimidade acorda:
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Primeiro.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do seguinte
contrato:

IMPORTE DE
ADXUDICACIÓN

OBRA

“AMPLIACIÓN DA RÚTA DE AS ACEAS. 172.413,79 € e 27.586,21 € de
MARXE ESQUERDA”
I.V.E, cunhas melloras de
20.000,00 € (I.V.E., incluído)

A favor da empresa “OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS, S.A”.
Segundo.- Proceder á formalización do correspondente contrato, requirindo
a tales efectos a empresa adxudicataria para que no prazo de dez días hábiles a
contar dende a da notificación da presente adxudicación definitiva compareza para
dita formalización en documento administrativo, conforme determina o artigo 140
da lei 30/2.007, do 30 de outubro.
Terceiro.- Notifica-lo presente acordo á empresa adxudicataria das obras e á
dirección facultativa.
Cuarto.- Publica-la presente adxudicación definitiva do contrato no perfil do
contratante do Concello (páxina web do Concello www.sarria.es)

Neste intre auséntase da sesión o Sr. Concellal, D. Francisco Javier García
López

21.- SOLICITUDES LICENCIAS APARCAMENTO ESPECIAL DE
MINUSVÁLIDO.A) DNA. RAQUEL ELENA OTERO LÓPEZ.Visto o escrito formulado por DNA. RAQUEL ELENA OTERO LÓPEZ,
titular do D.N.I. núm. 33.823.945-F e domiciliada na rúa Calvo Sotelo, 111-6º F; a
medio do cal solicita a renovación de tarxeta de aparcamento especial por
minusválido, concedida pola Xunta de Goberno de data 2 de Marzo de 2.006 para o
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vehículo marca VOLKSWAGEN PASSAT e matrícula 2232 DWC; a Xunta de
Goberno, de conformidade coa Ordenanza Reguladora da expedición de tarxetas de
aparcamento para persoas con mobilidade reducida e á vista da documentación
obrante no expediente, en votación ordinaria por unanimidade, acordou:
1.- Á vista de que concurren as mesmas circunstancias que motivaron a
concesión inicial e se deu cumprimento ós requisitos esixidos na correspondente
Ordenanza Reguladora, acceder ó solicitado e expedi-la correspondente tarxeta de
aparcamento especial por minusválido para o vehículo marca VOLKSWAGEN
PASSAT e matrícula 2232 DWC, de acordo coas seguintes condicións:


A tarxeta será persoal e intransferible e acreditará ó seu titular para o
disfrute dos dereitos e facilidades no aparcamento e estacionamento
para as persoas con mobilidade reducida.



A tarxeta de aparcamento permitirá ó seu titular que o vehículo
ocupe unha das prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida
nos lugares sinalados a tal efecto.



A tarxeta de aparcamento permitirá ós seus titulares estacionar os
vehículos sen limitación de tempo naqueles lugares con tempo
limitado.



A tarxeta de aparcamento será válida en todo o territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia.



A tarxeta de aparcamento poderá utilizarse en calquera vehículo no
que se traslade, sexa ou non da súa propiedade e sexa o titular da
tarxeta e non do vehículo.



A tarxeta de aparcamento axustada ó modelo oficial establecido polo
órgano competente da Comunidade Autónoma de Galicia deberá
colocarse nun lugar ben visible do vehículo.

2.- A presente autorización ten carácter definitivo, agás varíen as
circunstancias do solicitante ou se proceda á modificación das características da
tarxeta polo Órgano competente da Comunidade Autónoma.

Neste intre reincorpórase á sesión o Sr. Concellal, D. Francisco Javier
García López

B) D. MANUEL DE LA VEGA LÓPEZ.-
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Visto o escrito formulado por D. MANUEL DE LA VEGA LÓPEZ, titular
do D.N.I. núm. 34.143.290-C e domiciliado na rúa Matías López, 59; a medio do
cal solicita a renovación de tarxeta de aparcamento especial por minusválido,
concedida pola Xunta de Goberno de data 7 de Xullo de 2.004 para o vehículo
marca CITROEN AX 1.5 D FIRST e matrícula LU-6958-P; a Xunta de Goberno,
de conformidade coa Ordenanza Reguladora da expedición de tarxetas de
aparcamento para persoas con mobilidade reducida e á vista da documentación
obrante no expediente, en votación ordinaria por unanimidade, acordou:
1.- Á vista de que concurren as mesmas circunstancias que motivaron a
concesión inicial e se deu cumprimento ós requisitos esixidos na correspondente
Ordenanza Reguladora, acceder ó solicitado e expedi-la correspondente tarxeta de
aparcamento especial por minusválido para o vehículo marca CITROEN AX 1.5 D
FIRST e matrícula LU-6958-P, de acordo coas seguintes condicións:


A tarxeta será persoal e intransferible e acreditará ó seu titular para o
disfrute dos dereitos e facilidades no aparcamento e estacionamento
para as persoas con mobilidade reducida.



A tarxeta de aparcamento permitirá ó seu titular que o vehículo
ocupe unha das prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida
nos lugares sinalados a tal efecto.



A tarxeta de aparcamento permitirá ós seus titulares estacionar os
vehículos sen limitación de tempo naqueles lugares con tempo
limitado.



A tarxeta de aparcamento será válida en todo o territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia.



A tarxeta de aparcamento poderá utilizarse en calquera vehículo no
que se traslade, sexa ou non da súa propiedade e sexa o titular da
tarxeta e non do vehículo.



A tarxeta de aparcamento axustada ó modelo oficial establecido polo
órgano competente da Comunidade Autónoma de Galicia deberá
colocarse nun lugar ben visible do vehículo.

2.- A presente autorización ten carácter definitivo, agás varíen as
circunstancias do solicitante ou se proceda á modificación das características da
tarxeta polo Órgano competente da Comunidade Autónoma.
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C) D. JOSÉ CAMPO RIGUEIRO.Visto o escrito formulado por D. JOSÉ CAMPO RIGUEIRO, titular do
D.N.I. núm. 34.214.637-K e domiciliado en San Martín de Loureiro, 3; a medio do
cal solicita a renovación de tarxeta de aparcamento especial por minusválido,
concedida pola Xunta de Goberno de data 19 de Decembro de 2.007 para o vehículo
marca PEUGEOT 405 e matrícula LU-3790-O; a Xunta de Goberno, de
conformidade coa Ordenanza Reguladora da expedición de tarxetas de aparcamento
para persoas con mobilidade reducida e á vista da documentación obrante no
expediente, en votación ordinaria por unanimidade, acordou:
1.- Á vista de que concurren as mesmas circunstancias que motivaron a
concesión inicial e se deu cumprimento ós requisitos esixidos na correspondente
Ordenanza Reguladora, acceder ó solicitado e expedi-la correspondente tarxeta de
aparcamento especial por minusválido para o vehículo marca PEUGEOT 405 e
matrícula LU-3790-O, de acordo coas seguintes condicións:


A tarxeta será persoal e intransferible e acreditará ó seu titular para o
disfrute dos dereitos e facilidades no aparcamento e estacionamento
para as persoas con mobilidade reducida.



A tarxeta de aparcamento permitirá ó seu titular que o vehículo
ocupe unha das prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida
nos lugares sinalados a tal efecto.



A tarxeta de aparcamento permitirá ós seus titulares estacionar os
vehículos sen limitación de tempo naqueles lugares con tempo
limitado.



A tarxeta de aparcamento será válida en todo o territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia.



A tarxeta de aparcamento poderá utilizarse en calquera vehículo no
que se traslade, sexa ou non da súa propiedade e sexa o titular da
tarxeta e non do vehículo.



A tarxeta de aparcamento axustada ó modelo oficial establecido polo
órgano competente da Comunidade Autónoma de Galicia deberá
colocarse nun lugar ben visible do vehículo.

2.- A presente autorización ten carácter definitivo, agás varíen as
circunstancias do solicitante ou se proceda á modificación das características da
tarxeta polo Órgano competente da Comunidade Autónoma.
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22.- EXECUCIÓN SENTENCIA RECAÍDA EN RECURSO Nº 643/07,
INTERPOSTO POR DNA. Mª JESÚS PÁRAMO LÓPEZ CONTRA A
DESESTIMACIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DO RECURSO DE
REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO
DE DATA 21/06/06.Dase conta da sentencia dictada polo XULGADO DO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DE LUGO, recaída no recurso nº 643/07-F interposto por
DNA. Mª JESÚS PÁRAMO LÓPEZ contra o CONCELLO DE SARRIA, pola
desestimación por silencio administrativo do recurso de reposición interposto contra
acordo da Xunta de Goberno de data 21/06/06, polo que se pón fin ó expediente de
permuta forzosa dos terreos destinados á piscina municipal na zona de As Insuas.
Na referida sentencia fállase:
“Desestimo el recurso Contencioso-administrativo interpuesto por el
Procurador D. José Antonio Lorenzana Teijeiro, en nombre y representación de Dª.
MARÍA JESÚS PÁRAMO LÓPEZ; contra la desestimación por silencio del recurso
de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento
de Sarria de 21.06.06, que con relación a la permuta forzosa de terrenos para la
construcción de piscina municipal climatizada, procede a la segregación de las
parcelas que especifica el propio acuerdo, de la finca matriz de propiedad
municipal, denominada “Terrenos del antiguo campo de fútbol Das Insuas”, donde
se va a materializar la permuta forzosa de los terrenos dotacionales destinados a la
construcción de la piscina municipal climatizada, y que en concreto desestima la
alegación formulada por Dª Mª Jesús Socorro Páramo López en cuanto a la
solicitud de nulidad del procedimiento, admitiéndola parcialmente en el sentido de
incrementar el valor de su finca, y en compensación por este aumento de valor
acuerda asignarle una nueva parcela dentro de la finca en que se va a materializar
la permuta, con un frente de 10 metros a la calle das Insuas y de 16 metros a la
calle Juan Montes, siendo la descripción de la finca aportada y de la finca que se
adjudica en permuta la que describe a continuación la propia resolución recurrida.
Sin expresa condena en costas.”

Dado que a sentencia é firme deberase de levar a efecto, practicándose o que
esixe o cumprimento das declaracións contidas no fallo; polo que, en consecuencia,
en votación ordinaria por unanimidade, procédese á adopción do seguinte acordo:
1.- Dar traslado do presente acordo ó Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Lugo, con indicación expresa de que a citada alegación
formulada por DNA. Mª JESÚS PÁRAMO LÓPEZ, xa resultou estimada no seu
momento por este Concello a medio de acordo adoptado por esta Xunta de Goberno

- 36 -

en sesión de data 21/06/06, no senso do incremento do valor da súa finca, e en
compensación por este aumento de valor, a asignación dunha nova parcela dentro
da finca na que se procedeu á materialización da permuta, cun fronte de 10 mts á
rúa das Insuas e de 16 mts á rúa Juan Montes.
2.- Así mesmo indicar que dita permuta, coa asignación da nova parcela, foi
elevada a Escritura Pública en data 09/09/08.
3.- Dar traslado do presente acordo ó Gabinete Xurídico da Excma.
Deputación Provincial, ós efectos oportunos.
4.- Notifica-lo presente acordo a tódolos interesados no expediente.

23.- ADXUDICACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS ÁS DE
“PAVIMENTACIÓN E SERVIZOS VÍA DE ENLACE ZONA ESCOLAR-LU633, 2ª FASE”.Visto o expediente tramitado para proceder á adxudicación das Obras
Complementarias ás de “PAVIMENTACIÓN E SERVIZOS VÍA DE ENLACE
ZONA ESCOLAR-LU-633, 2ª FASE”, e

ANTECEDENTES DE FEITO

PRIMEIRO: En función do custo da adquisición, a mesma encádrase dentro
dos contratos menores de obras definidos no artigo 122.3 da Lei 30/2007, do 30 de
Outubro, de “Contratos do Sector Público”.
SEGUNDO: No vixente Orzamento de Gastos deste Concello para o
presente exercicio consta a existencia de crédito adecuado e suficiente para afrontalo gasto que conleve a proposta de adxudicación.
TERCEIRO: Acreditouse a consulta a tres Empresas, constando no
expediente tres ofertas formuladas polas seguinte Empresas e cos prezos que se
indican:


“NORVIAL, S.L”: Quen formula unha oferta por importe de
28.163,23 € (I.V.E., incluído).
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“PROSERGA, S.L”: Quen formula unha oferta por importe de
30.500,00 € (I.V.E., incluído).



“TESAGUA 2001, S.L”: Quen formula unha oferta por importe de
29.950,00 € (I.V.E., incluído).

FUNDAMENTOS DE DEREITO

PRIMEIRO: A normativa aplicable é a seguinte: artigos 95 e 122.3 da Lei
30/2007, do 30 de Outubro, de “Contratos do Sector Público”, 72 do Regulamento
Xeral da “Lei de Contratos das Administracións Públicas” e o Informe da Xunta
Consultiva de Contratación Administrativa 40/1995, do 7 de marzo de 1.996, que
regulan os contratos menores.
SEGUNDO: A tramitación do expediente adecuouse á lexislación citada e ós
criterios xerais regulados na Base 19ª C) das de execución do vixente presuposto de
gastos desta Corporación para o presente exercicio 2.008.

Visto canto antecede, a Xunta de Goberno, en votación ordinaria por
unanimidade, acordou:
1.- Prestar aprobación á Memoria-Valorada redactada ó efecto.
2.- Así mesmo, prestar aprobación ó procedemento tramitado mediante
contrato menor de obras para a execución de “PAVIMENTACIÓN E SERVIZOS
VÍA DE ENLACE ZONA ESCOLAR-LU-633, 2ª FASE”, segundo o disposto no
artigo 95 da Lei 30/2.007, de 30 de Outubro, de “Contratos do Sector Público e na
Base 19ª C) das de execución do vixente presuposto de gastos desta Corporación
para o presente exercicio de 2.008, requeríndoo para que presente declaración
responsable de ter capacidade para contratar conforme ós artigos 43 e seguintes da
Lei 30/2007, de 30 de outubro, de “Contratos do Sector Público, e de non estar
incurso en ningunha das prohibicións de contratar sinaladas no artigo 49 do mesmo,
sen prexuízo de que, no prazo de cinco días aporte a documentación esixible,
acreditativa de tales circunstancias e da personalidade da empresa e requerida para o
acceso ó Arquivo de Empresas do Concello de Sarria, ou de se-lo caso, declaración
de vixencia da documentación presentada para dito acceso.
2.- Adxudica-la adquisición contemplada no presente expediente a
“NORVIAL, S.L”, con C.I.F. núm., B-36.855.708 e domicilio social en Estrada de
Madrid, 150 de Vigo (Pontevedra), no prezo de 28.163,23 € (I.V.E., incluído).
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3.- O pagamento do prezo do contrato, requerirá a previa presentación da
factura regulamentaria conforme ó artigo 72 do Regulamento Xeral da Lei de
Contratos das Administracións Públicas e Base 13ª das de execución do presuposto
e achegando a acta de recepción e informes dos servizos técnicos e administrativos
que correspondan e que deberá ser aprobada polo órgano competente.
4.- Establece-las seguinte
Administración e ó adxudicatario:

obrigas e dereitos recíprocos entre a

a)

Será de conta do adxudicatario os gastos de transporte, entrega e
instalación e demáis derivados da tramitación da pertinente
documentación en vigor para a súa circulación, sendo éste tamén
o encargado de efectua-la correspondente tramitación.

b)

O adxudicatario deberá cumprir, baixo a súa exclusiva
responsabilidade, as disposicións vixentes en materia laboral, de
Seguridade Social e de prevención de riscos laborais.

c)

O adxudicatario responderá da calidade dos bens subministros e
das faltas que houbere. Cando os bens non se atopen en estado de
ser recibidos, farase constar así na acta de recepción para que o
adxudicatario remedie os defectos observados ou proceda a un
novo subministro, sen prexuízo da tramitación do expediente de
imposición de penalidades administrativas ou de resolución do
contrato, establecéndose a tales efectos e ó disposto no artigo 274
da Lei 30/2007, do 30 de outubro de Contratos do Sector Público,
un prazo de garantía de un ano.

d)

Serán dereitos do adxudicatario o cobramento do prezo do
contrato executado de acordo coas presente cláusulas, dentro do
termo máximo de sesenta días a contar dende a presentación da
factura no Rexistro Xeral, cos requisitos esixidos no artigo 72 do
Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións
Públicas e Base 13ª das de execución do presuposto. A partires do
cumprimento de dito prazo, o contratista terá dereito ó abono dos
intereses de demora e indemnización polos custos de cobro nos
termos previstos na Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se
establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións
comerciais.
Non obstante o indicado no apartado anterior, no suposto de que
algún documento dos esixidos para efectua-lo pagamento
contivese algún erro ou omisión, e o contratista non tivese
advertido no momento de prestar conformidade á recepción,
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expresamente e por escrito a existencia do mesmo, o prazo para
esixi-lo interese de demora non se iniciaá ata que se enmenden os
defectos que contivese o expediente de pagamento, computándose
polo tanto o inicio do prazo para esixi-lo interese legal dos cartos
a partir da expedición da cocumentación emendada.
De igual modo, se a factura contivese algún erro ou omisión, o
cómputo do prazo para esixi-lo interese de demora non se iniciará
ata que se emenden os defectos que contivese a factura.
e)

A Administración e o adxudicatario quedarán obrigados a
calesquera outras obrigas e dereitos que se contemplen na Lei de
Contratos das Administracións Públicas e o Regulamento Xeral
da Lei de Contratos.

5.- Notifica-lo presente acordo ó adxudicatario e ós demáis licitadores que
non resultaron adxudicatarios.

24.- COMUNICACIÓNS E DISPOSICIÓNS OFICIAIS.Dase conta das seguintes comunicacións e disposicións oficiais:


De “AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A”,
referente a enumeración de carencias das instalacións das EDAR de
Sarria e Oural.



De “MIRA SERVIZOS”, referente a ofrecemento de servizos para
elaboración de Memoria relativa a solucións de acceso a Banda Ampla
en lugares onde non contan con dito servizo de acceso.



Da FEGAMP, referente á aprobación na sesión celebrada pola
Comisión Executiva da FEGAMP do día 16 de Decembro de 2.008, da
sinatura dun novo Convenio do grupo estable do GRUMIR para o ano
2.009, polo que se prorroga un ano máis a distribución actual deses
grupos.



Do REXISTRO DA PROPIEDADE DE SARRIA, referente a
inscripción 2ª a favor de D. PEDRO MORENO DÍAZ RONCERO e D.
JOSE LORENTE GONZÁLEZ, por mitad e proindiviso e cada un deles
con carácter privativo, de parcela de terreo procedente do denominado
“PRADO DE GUILLADE”, nos termos de Guillade da parroquia de
Sta. Eulalia de Arxemil, deste Término Municipal, na que se atopa
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construída, unha Vivenda Unifamiliar composta de planta baixa e planta
alta.

A Xunta de Goberno, en votación ordinaria por unanimidade, acordou
solicitar informe ó respecto dos servicios técnicos e do Sr. Aparellador Municipal.


Do MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, “CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL”, referente a autorización para
construcción de Edificio na marxe dereita do Río Sarria, na rúa
Ameneirizas-Esquina rúa Río Sol, na localidade e Término Municipal
de Sarria, solicitada por D. ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ; e contra a
que se poderá interpor recurso potestativo de reposición ante o
Presidente da Confederación Hidrográfica do Norte ou recurso
contencioso-administrativo ante a Sala do Tribunal Superior de Xustiza
de Asturias. Os prazos de interposición de ambos recursos serán,
respectivamente, de un mes e dous meses, a contar desde o día seguinte
ó da notificación da resolución.



Do MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, “CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL”, referente a autorización para
construcción de Edificio na marxe dereita do Río Sarria, na Avda.
Becerreá, 11, na localidade e Término Municipal de Sarria, solicitada
por “INVERSPRO SALGADO, S.L”; e contra a que se poderá interpor
recurso potestativo de reposición ante o Presidente da Confederación
Hidrográfica do Norte ou recurso contencioso-administrativo ante a
Sala do Tribunal Superior de Xustiza de Asturias. Os prazos de
interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de un mes e
dous meses, a contar desde o día seguinte ó da notificación da
resolución.

A Xunta de Goberno, en votación ordinaria por unanimidade, acordou darse
por enterada.

FORA DA ORDE DO DÍA E PREVIA DECLARACIÓN DE
URXENCIA, ADOPTÁRONSE, ENTROUTROS, OS SEGUINTES
ACORDOS:
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 APROBACIÓN

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA
PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “TRANSPORTE A DOMICILIO
DE RESES SACRIFICADAS NO MATADOIRO COMARCAL DE
SARRIA”.-

Visto o expediente administrativo de referencia; a Xunta de Goberno, en
votación ordinaria por unanimidade, acordou:
1.- Prestar aprobación ó expediente de contratación que se tramita relativo á
contratación da prestación do servizo de “TRANSPORTE A DOMICILIO DE
RESDES SACRIFICADAS NO MATADOIRO COMARCAL DE SARRIA”.
2.- Prestar aprobación ós Pregos de Cláusulas Económico-Administrativas e
de Prescripcións Técnicas redactados que rexerán a contratación.
3.- Optar, a proposta da Alcaldía e tendo en conta o disposto na Lei
30/2.007, de 30 de Outubro, de “Contratos do Sector Público”, como forma de
adxudicación do presente contrato, polo procedemento aberto e varios criterios de
adxudicación, por razóns de urxencia, como forma de adxudicación do presente
contrato.
4.- Declara-la tramitación de urxencia no expediente conforme determina o
artigo 96 da LCSP, e cos conseguintes efectos derivados de tal declaración,
previstos no apartado 2 do citado artigo 96.
5.- De conformidade co disposto no artigo 94.2 da LCSP, tramita-lo presente
expediente como anticipado do gasto, debendo contemplarse nos orzamentos dos
exercicios seguintes, as cantidades necesarias para facer fronte ó gasto.

 ADXUDICACIÓN PROVISIONAL OBRAS.A) CONTRATACIÓN OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN E
SERVICIOS VÍA DE ENLACE ZONA ESCOLAR-LU-633,
1ª FASE (SECTOR A)”.Examinada-las actuacións realizadas no expediente de adxudicación,
mediante Procedemento Negociado sen publicidade das obras de
“PAVIMENTACIÓN E SERVICIOS VÍA DE ENLACE ZONA ESCOLAR-LU633, 1ª FASE (SECTOR A)”, e tendo en conta os seguintes

ANTECEDENTES DE FEITO
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PRIMEIRO: A Xunta de Goberno Local en sesión realizada o 18 de Xuño
do 2.008, aprobou o expediente de contratación e os Pregos de Cláusulas
Administrativas que rexen o procedemento de contratación mediante procedemento
negociado sen publicidade das obras correspondentes ó proxecto de
“PAVIMENTACIÓN E SERVICIOS VÍA DE ENLACE ZONA ESCOLAR-LU-633,
1ª FASE (SECTOR A)”.
SEGUNDO: Cumprimentando o disposto no artigo 162 en relación co 153.1
da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de “Contratos do Sector Público” (en adiante
LCSP) e apartado 10 en relación co epígrafe 6 do cadro de características do Prego
de Cláusulas Administrativas Particulares, formuladas invitacións formais a tres
empresas consideradas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, feito
do que se deixou constancia no expediente conforme ao previsto no artigo 162.5 da
citada LCSP, formulouse oferta por parte das Empresas “CONSTRUCCIONES
SANLE LUGO, S.L” e “ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L”, “ADECON, S.L”
e “ESEL LOGÍSTICA Y GESTIÓN, S.L”.
TERCEIRO: No expediente consta aportada acta da celebración da Mesa de
Contratación en data 22 de setembro de 2.008, acerca da documentación
incorporada polas empresas concurrentes á licitación, así como, proposta de alcaldía
da mesma data, na que se propón a modificación dos elementos obxecto de
negociación recollidos no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado
para a citada adxudicación; adopándose acordo ó respecto pola Xunta de Goberno
de data 24/09/08, polo que se procedía á aprobación da citada modificación, con
notificación ás Empresas participantes na licitación para, de estima-lo oportuno,
procedesen á formulación de novas ofertas adaptadas ós novos elementos obxecto
de negociación.
CUARTO: No expediente consta aportada acta da celebración da Mesa de
Contratación, de data 3 de novembro de 2.008, acerca da documentación
incorporada polas empresas concurrentes á licitación, e na que consta a
comprobación da presentación de oferta, dentro do novo prazo concedido de 8 días
naturais, únicamente por parte da Empresa “ADECON OBRAS Y SERVICIOS,
S.L”, axustada ás esixencias previstas no Prego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
Asímesmo consta aportado informe técnico solicitado ó amparo do disposto
no artigo 144.1 da Lei 30/2.007, do 30 de Outubro, de “Contratos do Sector
Público”, emitido pola Dirección Técnica das obras en data 4 de novembro de
2.008, así como acta da celebración da Mesa de Contratación en data 10 de
Novembro de 2.008, ó obxecto de valoración da oferta formulada pola única
Empresa licitadora, “ADECON OBRAS Y SERVICIOS, S.L”.
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QUINTO: A Xunta de Goberno Local en sesión realizada o 19 de Novembro
de 2.008, procedeu ó rexeitamento da oferta formulada pola única empresa
concorrente á licitación correspondente á Entidade “ADECON OBRAS Y
SERVICIOS, S.L”, declararando deserta a contratación das obras correspondentes
ó proxecto de “PAVIMENTACIÓN E SERVICIOS VÍA DE ENLACE ZONA
ESCOLAR-LU-633, 1ª FASE (SECTOR A)”, ó resultar comprobada a non da
adaptación da oferta formulada pola Empresa licitadora ós criterios obxecto de
negociación resultantes da modificación acordada por esta Xunta de Goberno en
sesión de data 24 de Setembro de 2.008; procedendo así mesmo, a solicitar novas
ofertas adaptadas ós criterios obxecto de negociación ás seguintes Empresas:
- “CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, S.L”
- “OBRAS Y VIALES BASCUAS, S.L”
- “ESEL LOGÍSTICA Y GESTIÓN, S.L”
No expediente constan formuladas, no prazo estipulado ó respecto, ofertas
por parte das citadas Empresas.
SEXTO: No expediente consta emitido en data 29 de decembro de 2.008,
informe acerca da documentación incorporada polas empresas concurrentes á
licitación nos termos que constan no expediente.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

PRIMEIRO: De conformidade coa acta de celebración da Mesa de
Contratación aportada no expediente, de data 29 de decembro de 2.008, en relación
coas ofertas formuladas de acordo co prevido na cláusula 12.1 do prego de
Cláusulas Administrativas Particulares, 130 da LCSP, de Contratos do Sector
Público e o apartado II) das Instruccións Xerais para a creación e acceso ao arquivo
Documental de Empresas do Concello de Sarria, a documentación aportada pola
Empresa “OBRAS Y VIALES BASCUAS, S.L”, considérase correcta en relación
coa esixida no apartado 12.1 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares,
polo que procede a súa admisión.
Respecto das ofertas económicas, a Mesa acorda non ter en consideración as
formuladas polas Empresas “CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, S.L” e
“OBRAS Y VIALES BASCUAS, S.L”, ó non formularse melloras respecto dos
criterios obxecto de negociación.
Polo que respecta á oferta formulada por “ESEL LOGÍSTICA Y
GESTIÓN, S.L”, acórdase solicitar, ó amparo do disposto no artigo 144.1 da Lei
30/2.007, do 30 de Outubro, informe técnico en orde á verificación da adaptación de
dita oferta ós criterios obxecto de negociación resultantes da modificación acordada
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pola Xunta de Goberno na referida sesión de 24 de Setembro de 2.008.
SEGUNDO: Consta así mesmo aportado informe técnico solicitado ó
amparo do disposto no artigo 144.1 da Lei 30/2.007, do 30 de Outubro, de
“Contratos do Sector Público”, emitido pola Dirección Técnica das obras en data 29
de decembro de 2.008, así como acta da celebración da Mesa de Contratación en
data 30 de Decembro de 2.008, ó obxecto de valoración da oferta formulada pola
Empresa licitadora, “ESEL LOGÍSTICA Y GESTIÓN, S.L”, quen formula a seguinte
proposta de adxudicación:
1.- “ESEL LOGÍSTICA Y GESTIÓN, S.L”, quen formula oferta por
importe de 140.172,89 €, (I.V.E., incluído), unhas melloras de obras por un precio
de execución por contrata de 5.388,49 € ( IVE incluído), e unhas melloras técnicas
de calidade por un importe total de 1.800,00 € (I.V.E., incluído), debidamente
detallas e valoradas.
TERCEIRO: Desenvólvese a fase de negociación a traveso do procedemento
sinalado no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares nos termos en que se
deixa constancia no expediente e con respecto ós principios de formalización
documental, igualdade, non discriminación e transparencia segundo o previsto no
artigo 162 da LCSP.
CUARTO: O artigo 153 da LCSP, establece que no Procedemento
Negociado a adxudicación recaerá no licitador xustificadamente elexido polo
órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos e negociar
con eles as condicións do contrato.
QUINTO: O artigo 135 da LCSP, dispón que a adxudicación provisional
acordarase polo órgano de contratación en resolución motivada e no procedemento
negociado concretará e fixará os termos definitivos do contrato.
Visto o que antecede, e o disposto na Disposición Adicional Segunda LCSP,
a Xunta de Goberno, en votación ordinaria por unanimidade, acordou:
1.- Declara-la validez do procedemento licitatorio.
2.- Adxudicar provisionalmente, conforme ó Prego de Cláusulas
Administrativas Particulares e demáis extremos resultantes da negociación, o
contrato das obras de “PAVIMENTACIÓN E SERVICIOS VÍA DE ENLACE
ZONA ESCOLAR-LU-633, 1ª FASE (SECTOR A)”, á empresa “ESEL
LOGÍSTICA Y GESTIÓN, S.L”, titular do C.I.F. nº B-27.238.856, ó considera-la
citada oferta formulada, axustada ós criterios de negociación establecidos no Prego
de Cláusulas Administrativas, fixando o prezo do contrato en 120.838,70 € e
19.334,19 €, unhas melloras de obras por un precio de execución por contrata de
5.388,49 € ( IVE incluído), e unhas melloras técnicas de calidade por un importe
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total de 1.800,00 € (I.V.E., incluído), debidamente detallas e valoradas.
4.- Requerir ó adxudicatario provisional para que, durante o prazo de quince
días hábiles contados dende o seguinte a aquel en que a adxudicación provisional se
publique no perfil do contratante do órgano de contratación, e, en todo caso, co
límite máximo do 31/12/08, presente o documento acreditativo de ter constituída a
garantía definitiva por importe de 6.041,94 €, equivalente ó 5% do importe de
adxudicación excluído o I.V.E, non resultando esixible a presentación da demáis
documentación a que se refire o artigo 135.4 da LCSP e apartado 17 C) do Prego de
Cláusulas Administrativas Particulares ó ter xa presentada tal xustificación e a súa
vixencia.
5.- De conformidade co disposto polo artigo 135.3 da LCSP, notifica-la
presente resolución ós licitadores e publica-la adxudicación provisional no perfil do
contratante do órgano de contratación, establecendo o prazo de cinco días hábiles a
partires de tal publicación para facilitar tal información ós licitadores interesados
sobor dos motivos de rexeitamento da súa proposición e das características da
proposición do adxudicatario que foron determinantes da adxudicación ó seu favor.
6.- Comunicar ó adxudicatario provisional, que o incumprimento da
presentación da documentación requerida, ou outras condicións establecidas para
elo, conlevará a improcedencia da súa adxudicación definitiva.
7.- Designar, en cumplimento ó disposto no apartado 17 A) do Prego de
Cláusulas Administrativas Particulares, como Técnicos Directores das Obras, a D.
JULIO FERNÁNDEZ RIVAS E D. MARTÍN MORÁN BANDE, Arquitectos
redactores do correspondente proxecto técnico.

B) CONTRATACIÓN OBRAS DE “CAPTACIÓN EN TOSAL
E SAN ESTEBAN DA PARROQUIA DE LOUSADELA”.Examinada-las actuacións realizadas no expediente de adxudicación,
mediante Procedemento Negociado sen publicidade das obras correspondentes ó
proxecto técnico de “CAPTACIÓN EN TOSAL E SAN ESTEBAN DA
PARROQUIA DE LOUSADELA”, e tendo en conta os seguintes

ANTECEDENTES DE FEITO
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PRIMEIRO: A Xunta de Goberno Local en sesión realizada o 17 de
Decembro de 2.008, aprobou o expediente de contratación e os Pregos de Cláusulas
Administrativas que rexen o procedemento de contratación mediante procedemento
negociado sen publicidade das obras correspondentes ó proxecto de “CAPTACIÓN
EN TOSAL E SAN ESTEBAN DA PARROQUIA DE LOUSADELA”.
SEGUNDO: Cumprimentando o disposto no artigo 162 en relación co 153.1
da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de “Contratos do Sector Público” (en adiante
LCSP) e apartado 10 en relación co epígrafe 6 do cadro de características do Prego
de Cláusulas Administrativas Particulares, formuladas invitacións formais a tres
empresas consideradas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, feito
do que se deixou constancia no expediente conforme ao previsto no artigo 162.5 da
citada LCSP, formulándose oferta polas seguintes Empresas:




“CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, S.L”
“OBRAS, EXCAVACIONES Y CANTERAS CHOLO, S.L”
“CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ADRIMAR”

TERCEIRO: No expediente consta emitido en data 24 de decembro de
2.008, informe acerca da documentación incorporada polas empresas concurrentes á
licitación nos termos que constan no expediente.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

PRIMEIRO: Á vista do informe emitido en relación coa documentación
administrativa aportada no correspondente sobre A), de acordo co prevido na
cláusula 12.1 do prego de Cláusulas Administrativas Particulares, 130 da LCSP, de
Contratos do Sector Público e o apartado II) das Instruccións Xerais para a creación
e acceso ao arquivo Documental de Empresas do Concello de Sarria, a
documentación aportada polas Empresas “CONSTRUCCIONES SANLE LUGO,
S.L”, “OBRAS, EXCAVACIONES Y CANTERAS CHOLO, S.L” e
“CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ADRIMAR”, considérase correcta en
relación coa esixida no apartado 12.1 do Prego de Cláusulas Administrativas
Particulares, polo que procede a súa admisión, circunstancia que se corrobora coa
incorporación da correspondente certificación actualizada expedida pola Xefa do
Servizo do Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma practicada de
oficio.
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SEGUNDO: Procedido ó acto de apertura do sobre B) correspondente á
oferta económica das empresas licitadoras, o mesmo da o seguinte resultado:
1.- “CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, S.L”, quen formula oferta por
importe de 110.289,53 €, (I.V.E., incluído).
2.- “OBRAS, EXCAVACIONES Y CANTERAS, CHOLO, S.L”, quen
formula oferta por importe de 115.089,99 €, (I.V.E., incluído).
3.- “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ADRIMAR”, quen formula
oferta por importe de 117.550,32 €, (I.V.E., incluído).

TERCEIRO: Desenvólvese a fase de negociación a traveso do procedemento
sinalado no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares nos termos en que se
deixa constancia no expediente e con respecto ós principios de formalización
documental, igualdade, non discriminación e transparencia segundo o previsto no
artigo 162 da LCSP.
CUARTO: O artigo 153 da LCSP, establece que no Procedemento
Negociado a adxudicación recaerá no licitador xustificadamente elexido polo
órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos e negociar
con eles as condicións do contrato.
QUINTO: O artigo 135 da LCSP, dispón que a adxudicación provisional
acordarase polo órgano de contratación en resolución motivada e no procedemento
negociado concretará e fixará os termos definitivos do contrato.
Visto o que antecede, e o disposto na Disposición Adicional Segunda LCSP,
a Xunta de Goberno, en votación ordinaria por unanimidade, acordou:
1.- Declara-la validez do procedemento licitatorio.
2.- Declara-la admisión ó procedemento das empresas concorrentes á
licitación correspondentes ás Entidades “CONSTRUCCIONES SANLE LUGO,
S.L”, “OBRAS, EXCAVACIONES Y CANTERAS CHOLO, S.L” e
“CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ADRIMAR”.
3.- Adxudicar provisionalmente, conforme ó Prego de Cláusulas
Administrativas Particulares e proxecto técnico aprobados e demáis extremos
resultantes da negociación, o contrato de obra correspondente ó Proxecto de
“CAPTACIÓN EN TOSAL E SAN ESTEBAN DA PARROQUIA DE
LOUSADELA”, á empresa “CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, S.L”, titular
do C.I.F. nº B-27.006.949, ó considera-la mesma axustada ós criterios de
negociación establecidos no Prego de Cláusulas Administrativas, fixando o prezo
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do contrato en 110.289,53 €, (I.V.E., incluído).
4.- Requerir ó adxudicatario provisional para que, durante o prazo de quince
días hábiles contados dende o seguinte a aquel en que a adxudicación provisional se
publique no perfil do contratante do órgano de contratación, presente o documento
acreditativo de ter constituída a garantía definitiva por importe de 4.753,86 €,
equivalente ó 5% do importe de adxudicación excluído o I.V.E, non resultando
esixible a presentación da demáis documentación a que se refire o artigo 135.4 da
LCSP e apartado 17 C) do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares ó ter xa
presentada tal xustificación e a súa vixencia.
5.- De conformidade co disposto polo artigo 135.3 da LCSP, notifica-la
presente resolución ós licitadores e publica-la adxudicación provisional no perfil do
contratante do órgano de contratación, establecendo o prazo de cinco días hábiles a
partires de tal publicación para facilitar tal información ós licitadores interesados
sobor dos motivos de rexeitamento da súa proposición e das características da
proposición do adxudicatario que foron determinantes da adxudicación ó seu favor.
6.- Comunicar ó adxudicatario provisional, que o incumprimento da
presentación da documentación requerida, ou outras condicións establecidas para
elo, conlevará a improcedencia da súa adxudicación definitiva.
7.- Designar, en cumplimento ó disposto no apartado 17 A) do Prego de
Cláusulas Administrativas Particulares, como Técnicos Directores das Obras, a D.
IVO FORTÁN DÍAZ, Enxeñeiro Técnico Agrícola redactor do correspondente
proxecto técnico.

 PLAN DE REVISIÓN E ADAPTACIÓN Á LOUGA DO PLAN
PARCIAL NO ÁMBITO DAS ETAPAS 2ª, 3ª E 4ª DA ACTUACIÓN
URBANÍSTICA INDUSTRIAL MORELLE, 2ª FASE DE SARRIA
(LUGO).Visto o PLAN DE REVISIÓN E ADAPTACIÓN Á LOUGA DO PLAN
PARCIAL NO ÁMBITO DAS ETAPAS 2ª, 3ª E 4ª DA ACTUACIÓN
URBANÍSTICA INDUSTRIAL MORELLE, 2ª FASE DE SARRIA (LUGO)”,
redactado pola consultoría ICEACSA e promovido pola “ENTIDADE PÚBLICA
EMPRESARIAL DE SOLO (SEPES)”; a Xunta de Goberno, vistos os informes
obrantes no expediente, en votación ordinaria por unanimidade, adoptou o seguinte
acordo:
1.- Prestar aprobación inicial ó Plan de Revisión e Adaptación á Louga do
Plan Parcial no ámbito das Etapas 2ª, 3ª e 4ª da actuación urbanística industrial
Morelle, 2ª Fase de Sarria (Lugo).
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2.- De conformidade co disposto no artigo 77.2 da Lei 9/2002, de 30 de
Decembro de “Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia”,
modificada pola Lei 15/2.004, de 29 de Decembro, esta aprobación supón a
suspensión do procedemento de outorgamento de licencias, determinándose como
área afectada pola suspensión a totalidade do ámbito das etapas 2ª, 3ª e 4ª da
actuación urbanística industrial Morelle, 2ª Fase, delimitado no Plan Parcial.
3.- Someter a información pública dito plan, polo prazo de dous meses,
mediante anuncios que deberán publicarse no Diario Oficial de Galicia e en dous
xornais de maior circulación na provincia. Simultaneamente notificarase
individualmente a tódolos propietarios dos terreos afectados.
4.- Durante o mesmo tempo en que se realiza o trámite de información
pública, solicitar das Administracións Públicas competentes os informes sectoriais
preceptivos.

E non habendo máis asuntos de qué tratar, o Sr. Alcalde, levantou a sesión
sendo as dez horas e corenta menutos, da que eu, Secretario, certifico.
Visto e prace
O Alcalde,
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