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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA QUE CELEBROU A XUNTA DE 
GOBERNO LOCAL O DÍA  14/09/2017, EN 1ª CONVOCATORIA. 

 
ASISTENTES 

ALCALDE  
José Marcote Suárez 

 
TTES. DE ALCALDE 

Soledad Vilela Romero  
Xan Carlos Sar Oliveira 

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.- Adxudicación Subministración Luminarias LED Nucleo Fisterra 2017.-- 
4º.- Adxudicación Subministración Mellora Camiño da Insua.-- 
5º.- Expediente Obra Reforma Parque de San Roque, PAS 2015.- 
6º.- Asuntos varios.- 
 
 

Na vila e Termo municipal de Fisterra, Partido Xudicial de Corcubión ás 20:30 
horas do día 14/09/2017 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 31 de Agosto de 2017 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 RAMÓN 
RIVAS TRABA, (Rexistro de Entrada 2.620 de 7/09/2017) para proceder á 
realización de obras consistentes na construción dun  peche de formigón  
de 1,50 metros de altura e 8 metros  de lonxitude a emprazar na parte 
traseira dunha  parcela (Referencia Catastral  8315409MH7581N0001IX),  
 
Resultando que o informe emitido pola Arquitecta que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data 7 de Setembro  de 2017, 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 da 
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS EDIFICIO LANGOSTEIRA, (Rexistro de 
Entrada 1.356 de 12/05/2017) para proceder á realización de obras 
consistentes na impermeabilización da cuberta, reparación de canais de 
recollida de auga, gretas e illamento da fachada nunha edificación 
(Referencia Catastral  8928505MH7582N) debendo axustarse na súa 
totalidade ás condicións impostas pola  Consellería de Medio Ambiente e 
Ordenación do Territorio - Augas de Galicia no informe emitido con data 
21/08/2017 que consta no expediente e do que se dará traslado á 
promotora, 
 
Resultando que o informe emitido pola Arquitecta que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data 6 de Setembro  de 2017, 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 de Obra presentada por parte de MARÍA 
MARTÍNEZ CASTEJE,(Rexistro de Entrada 2.420 de 16/08/2017) para 
proceder á realización de obras consistentes na substitución da cuberta 
actual por outra nova de fibrocemento con tella vermella do país nunha 
vivenda (Referencia Catastral  8507705MH7580N0001ST),  
 
Resultando que o informe emitido pola Arquitecta que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data 7 de 
 
Setembro  de 2017, 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 de Obra presentada por parte de 
FRANCISCO INSUA GÓMEZ, (Rexistro de Entrada 2.608 de 6/09/2017) para 
proceder á realización de obras consistentes na substitución de tabique 
existente de bloques de formigón por outro de ladrillo e colocación de 
alicatado e pintado posterior en baño e almacén, sen modificación das 
dimensións das estancias, emprazadas na Rúa (Referencia Catastral  
8504519MH7580S0006QK),  
 
Resultando que o informe emitido pola Arquitecta que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data 6 de Setembro  de 2017, 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 
DOLORES VALDOMAR MARCOTE, (Rexistro de Entrada 2.594 de 
5/09/2017) para proceder á realización de obras consistentes na 
substitución de fiestra no patio de luces por unha nova de pvc en cor 
branca nunha vivenda (Referencia Catastral8697510MH7580N0004JI),  
 
Resultando que o informe emitido pola Arquitecta que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data 7 de Setembro  de 2017, 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 VEGO 
SUPERMERCADOS, S.A. con CIF A-36651313 con domicilio social na Rúa 
Gambrinus, 9-11 de A Coruña,  (Rexistro de Entrada 1.031 de 19/04/2017) 
para proceder á realización de obras consistentes na limpeza, selado de 
gretas e pintado das fachadadas con impermeabilización e pintado do 
aleiro existente  da cuberta nunha edificación (Referencia Catastral  
8607404MH7580N0001YT), debendo axustarse na súa totalidade ás 
condicións impostas pola Dirección Xeral de Patrimonio no informe 
emitido con data 4/09/2017 que consta no expediente e do que se dará 
traslado á promotora, 
 



Resultando que o informe emitido pola Arquitecta que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data 13 de Setembro  de 2017, 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 de Obra presentada por parte de JOSÉ 
MARÍA FERRÍO INSUA, (Rexistro de Entrada 1.047 de 20/04/2017) para 
proceder á realización de obras consistentes no lavado e pintado de 
fachada en cor branco dunha vivenda, con ocupación de vía pública oito 
metros (Referencia Catastral 0845919MH8504N0001YU), debendo 
axustarse na súa totalidade ás condicións impostas pola Dirección Xeral 
de Patrimonio no informe emitido con data 31/08/2017 que consta no 
expediente e do que se dará traslado ó interesado, 
 
Resultando que o informe emitido pola Arquitecta que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data  13 de Setembro  de 2017, 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 ELIAS 
LÓPEZ DOMÍNGUEZ, (Rexistro de Entrada 951 de 7/04/2017) para 
proceder á realización de obras consistentes no  pintado da fachada 
lateral en cor branca nunha vivenda mediante ocupación de vía pública 
con máquina elevadora (Referencia Catastral 8610612MH7581S0001DU) 
debendo axustarse na súa totalidade ás condicións impostas pola 
Dirección Xeral de Patrimonio no informe emitido con data 31/08/2017 que 
consta no expediente e do que se dará traslado ó interesado, 
 
Resultando que o informe emitido pola Arquitecta que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data  13 de Setembro  de 2017, 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 LUÍS 
SILVA CASTRO, (Rexistro de Entrada 666 de 13/03/2017) para proceder a 
realización de obras consistentes no levantamento e limpeza da tella do 
teito dunha vivenda sita na citada Rúa mediante a ocupación da vía 
pública con andamios nunha superficie de 12 metros (Referencia 
Catastral 8610607MH7581S0001KU)debendo axustarse na súa totalidade 
ás condicións impostas pola  Dirección Xeral de Patrimonio Cultural no 
informe emitido con data 6/09/2017 que consta no expediente e do que se 
dará traslado ó interesado, 
 
Resultando que o informe emitido pola Arquitecta que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data  13 de Setembro  de 2017, 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 ANA 
INSUA DOMÍNGUEZ, (Rexistro de Entrada 519 de 23/02/2017) para 
proceder á realización de obras consistentes no cambio de fiestras por 
outras novas de pvc nunha vivenda (Referencia Catastral 
8607510MH7580N0005KO) debendo axustarse na súa totalidade ás 
condicións impostas pola Dirección Xeral de Patrimonio no informe 
emitido con data 30/08/2017 que consta no expediente e do que se dará 
traslado á interesada, 
 
Resultando que o informe emitido pola Arquitecta que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data  13 de Setembro  de 2017, 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 de Obra presentada por parte de MARÍA 
PILAR TRABA REY, (Rexistro de Entrada 1.973 de 30/06/2017) sobre 
realización de obras consistentes no repicado de beirarrúa para 



substitución de tubarías de auga por outras novas, instalación de 
contador de auga na fachada lateral, colocación de porta de acceso e 
peche lateral de finca de dous metros (2) de lonxitude e altura dun metro 
(1) con ladrillo pintado e decorado asi como colocación de plaqueta na 
entrada dunha vivenda (Referencia Catastral 8710604MH7581S0001YU),  
 
Resultando que o informe emitido pola Arquitecta que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data  12 de Setembro  de 2017, 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; 
condicionada a que : 
 
1.- As obras do peche a executar, tendo en conta que se atopa a carón da 
parcela número 3 incluida no Inventario Municipal de Bens desta 
Corporación (Epigrafe I Grupo I, Fincas Urbanas ), non poderán invadir a 
mesma tal e como consta no plano acotado onde se aprecia que dita 
parcela empeza a dous mestros de onde remata a edificación. 
 
12.- Deberá presentarse unha fianza polo importe de Douscentos euros ( 
200,00 €) en metálico ou aval bancario coa finalidade de garantizar a 
reposición do firme ante o repicado da beirarrúa.- 
 
-- Vista a Comunicación Previa de Obra presentada por parte de MARÍA 
PILAR OUTES LIÑEIRO, (Rexistro de Entrada 1.985 de 03/07/2017) para 
proceder á realización de obras consistentes no  pintado das fachadas en 
cor claro nunha vivenda (Referencia Catastral  15038A032017120001GM), 
 
Resultando que o informe emitido pola Arquitecta que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data  13 de Setembro  de 2017, 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 de Obra presentada por parte de RAMÓN 
RIVAS LÓPEZ, (Rexistro de Entrada 1.058 de 20/04/2017) para proceder á 
realización de obras consistentes no lavado e pintado en cor branca da 
fachada dunha vivenda plurifamiliar sita na citada Rúa (Referencia 



Catastral  8507714MH7580N0001BT), mediante ocupación de vía pública 
con plataforma elevadora nunha superficie de 4 metros, debendo 
axustarse na súa totalidade ás condicións impostas pola Dirección Xeral 
de Patrimonio no informe emitido con data 30/08/2017 que consta no 
expediente e do que se dará traslado ó interesado, 
 
Resultando que o informe emitido pola Arquitecta que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data  13 de Setembro  de 2017, 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 de Obra presentada por parte de MARÍA 
CELIA MOURE PAPÍN,  (Rexistro de Entrada  2.654 de 13/09/2017) para 
proceder á realización de obras consistentes no  pintado das fachadas 
principal e parte traseira en cor ocre claro dunha vivenda (Referencia 
Catastral 8609139MH7580N0001IT), 
 
Resultando que o informe emitido pola Arquitecta que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data  13 de Setembro  de 2017, 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 de Obra presentada por parte de ÁNGEL 
MARCOTE CAAMAÑO, (Rexistro de Entrada 2.632 de 11/09/2017) para 
proceder á realización de obras de construción dun  peche en pedra 
nunha lonxitude de 18 metros e altura de 1,20 metros polo fronte dunha 
finca sita no citada localidade,  
 
Resultando que o informe emitido pola Arquitecta que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data 13 de Setembro  de 2017, 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; 
condicionada a que: 
 
-- Antes do comezo das obras deberá poñelo en coñecemento deste 
Concello para estar presente na acta de replanteo. 

 
-- Vista a Comunicación Previa de Obra presentada por parte de 
SEGUNDA REGINA CANOSA MARCOTE, veciña de Fisterra, (Rexistro de 
Entrada 1.967 de 30/06/2017) para  proceder á instalación do servizo de 
auga potable con destino a unha parcela (Referenciaa Catastral 
15038A032007150000FZ) conectando coa rede xeral que pasa pola zona , 
 
Resultando que o informe emitido pola Arquitecta que presta servizos en 
materia urbanística determina na acta de comprobación documental de 
data 7 de Setembro de 2017, 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; 
condicionada a que: 
 

a.-  Deberá informar ao Concello acerca do día 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 producirá o entronque coa rede de abastecemento. 

 

b. - Colocarase un contador homologado de 13 mm no límite entre o 

espazo público e o privado e polo menos a 4 metros do eixo do 

camiño con código 383 no Inventario de Bens que obra neste 

Concello. 

 

 c.- O interesado comunicarase coa empresa do servizo de 

abastecemento 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 concesionaria. 

 

 
 



3º.- Adxudicación Subministración Luminarias LED Nucleo Fisterra 2017.-- 
 
Examinado o expediente por tramitación ordinaria coa finalidade de levar 
a cabo a contratación da " Subministración Luminarias LED núcleo 
Fisterra "  cun presuposto de Trinta e tres mil novecentos setenta e seis 
euros con oitenta céntimos ( 33.976,80 € ) incluido o Imposto sobre o Valor 
Engadido en base o Prego de Prescripcions técnicas aprobado pola 
Excma Diputación Provincial dentro do Plan de Cooperación as Obras e 
Servizos de Competencia Municipal ( Plan ünico de Concellos ) POS + 
2017 
 
Resultando que por parte da Empresa Marcelino Gonzalez Estevez, foi 

presentada a documentación xustificativa de  encontrarse ó  corrente no  

cumprimento  das súas  obrigas  tributarias  e  coa  seguridade social, 

 

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros presentes 

acorda: 

 

1º.- Adxudicar definitivamente a obra en cuestión en favor da Empresa 

MARCELINO GONZALEZ ESTEVEZ, con NIF 53.301.687 S e domicilio na Calella 

Patres, 2 da Vila de Fisterra por un importe de Vinte e seis mil oitocentos setenta 

euros ( 26.870,00 € ) e un Imposto sobre o Valor Engadido de Cinco mil 

seiscentos corenta e dous euros con setenta céntimos ( 5.642,70 € ).-- 

 

2º.- Facer saber ó adxudicatario que deberá formalizar o oportuno 
contrato administrativo para con esta Corporación, non mais tarde dos 
quince dias hábiles ( 15 ) seguintes a aquél en que reciba a notificación 
deste acordo.-- 
 
Asimesmo notificaráse dito acordo ós licitadores presentados, 
publicándose no Boletin Oficial da Provincia aos efectos legalmente 
establecidos.- 
 
3º.- Designar como Técnica Directora da Obra e Coordinadora de 
Seguridade e Saúde, a Arquitecta Carolina Cajide Barbeito que 
actualmente ven prestando servizos dentro do Departamento  urbanistico 
desta Corporación.-- 
 
4º.- Adxudicación Subministración Mellora Camiño da Insua.-- 
 
Examinado o expediente por tramitación ordinaria mediante 
procedemento negociado coa finalidade de levar a cabo a contratación da 
Subministración " Mellora da Iluminación no Camiño da Insua " cun 
presuposto de Corenta e cinco mil cincocentos sesenta e dous euros e 
trinta e seis céntimos (45.562,36 €) incluido o Imposto sobre o Valor 



Engadido en base o Prego de Prescripcións técnicas modificado 
aprobado pola Excma Diputación Provincial dentro da 3ª Fase do Plan de 
Acción Social ( PAS ) ano 2015 .- 
 
Resultando que por parte da Empresa Marcelino Gonzalez Estevez, foi 

presentada a documentación xustificativa de  encontrarse ó  corrente no  

cumprimento  das súas  obrigas  tributarias  e  coa  seguridade social, 

 

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros presentes 

acorda: 

 

1º.- Adxudicar definitivamente a obra en cuestión en favor da Empresa 

MARCELINO GONZALEZ ESTEVEZ, con NIF 53.301.687 S e domicilio na Calella 

Patres, 2 da Vila de Fisterra por un importe de Trinta e tres mil corenta euros con 

setenta e cinco céntimos ( 33.040,75 € )  e un Imposto sobre o Valor Engadido de 

Seis mil novecentos trinta e oito euros con cincuenta e cinco céntimos ( 6.938,55 

€ ).-- 

 
2º.- Facer saber ó adxudicatario que deberá formalizar o oportuno 
contrato administrativo para con esta Corporación, non mais tarde dos 
quince dias hábiles ( 15 ) seguintes a aquél en que reciba a notificación 
deste acordo.-- 
 
Asimesmo notificaráse dito acordo ós licitadores presentados, 
publicándose no Boletin Oficial da Provincia aos efectos legalmente 
establecidos.- 
 
3º.- Designar como Técnica Directora da Obra e Coordinadora de 
Seguridade e Saúde, a Arquitecta Carolina Cajide Barbeito que 
actualmente ven prestando servizos dentro do Departamento urbanistico 
desta Corporación.-- 
 
5º.- Expediente Obra Reforma Parque de San Roque, PAS 2015.- 
 
Examinado o expediente por tramitación ordinaria mediante 
procedemento negociado coa finalidade de levar a cabo a contratación da 
obra denominada "Reforma do Parque Infantil de San Roque  “ cun 
presuposto de execución que ascende a un importe de Sesenta e catro 
mil oitocentos trinta e seis euros con vinte e seis céntimos ( 64.836,26 € ) 
incluida no Plan de Acción Social da Excma Diputación Provincial - 
Anualidade 2015 - 
 
Visto o Informe de Valoración definitiva efectuada polo órgano de negociación 

en reunión celebrada o dia 12 de Setembro de 2017 sobre as ofertas presentadas 

polos licitadores que consta no expediente , 



 

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros acorda: 

 

1) Declarar válida a licitación, adxudicando provisionalmente a Obra en cuestión 

en favor de Búa Construcciones y Servicios S.L., con CIF B70355615 e domicilio 

social na localidade de Senra-Bustelo, Termo Municipal de Dumbria, CP 15152, 

Provincia de A Coruña por obter a maior puntuación e nun importe de Cincuenta 

e tres mil trescentos oitenta e oito euros con corenta e tres céntimos ( 53.388,43 

€ ) e un Imposto sobre o Valor Engadido de Once mil douscentos once mil euros 

con cincuenta e sete céntimos ( 11.211,57 € ).- 

 

2) Requerir ó licitador para que no prazo de dez días hábiles (10) a contar desde 

o seguinte ó recibo da notificación deste acordo, presente a documentación 

xustificativa de encontrarse ó  corrente no  cumprimento  das súas  obrigas  

tributarias  e  coa  seguridade social, constitución da garantía definitiva en 

importe de Dous mil seiscentos sesenta e nove euros con corenta e tres 

céntimos ( 2.669,43 €) equivalente ó 5% da adxudicación do contrato excluído o 

Imposto sobre o Valor Engadido.-- 

 
6º.- Asuntos varios.- 
 
Visto o Informe valorativo efectuado pola parte da Arquitecta que presta servizos 

no Departamento de Urbanismo desta Corporación e recollido na reunión 

efectuada polo órgano encargado da negociación o dia 5 de Setembro de 2017 

sobre as ofertas presentadas polas Empresas que accederon á licitación 

convocada para contratación mediante Procedemento Negociado do Proxecto 

da Obra denominada “ Saneamento e Pavimentación de Vilar  “ cun presuposto 

de execución que ascende a un importe de Cento vinte mil cincuenta e dous 

euros con vinte e catro céntimos ( 120.052,24 e ) incluido o Imposto sobre o 

Valor Emgadido dentro do Convenio 82/2017 formalizado coa Excma Deputación 

Provincial o dia 12 de Xullo de 2017.- 

 

Resultando que publicado Anuncio no periódico " Diario de Bergantiños " de 

data 28 de Xullo de 2017 e Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello, unha vez 

rematado presentarónse as seguintes proposicións : 

 

EMPRESA DENOMINACION 

1 BÚA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L. 

2 CONSTRUCCIONES D. OGANDO S.L. 
 



Visto o resultado das Referencias Técnicas : 

 

PUNTUACIÓNS PARCIAIS 

EMPRESAS 1 2 

Programa de traballo 

(cláusula 15.2.A) 

6,5 4,1 

Actuación ambiental 

(cláusula 15.2.B) 

4,5 4,1 

Plan de control de calidade 

(cláusula 15.2.C) 

5,4 4,2 

Esquema do plan de seguridade e 

saúde (cláusula 15.2.D) 

3,3 2,8 

Porcentaxe de control interno de 

calidade (cláusula 15.2.E.1) 

0,5 1 

Porcentaxe de control externo de 

calidade (cláusula 15.2.E.2) 

0 0 

Puntuación total 20,24 16,2 

 

PUNTUACIÓN FINAL 

 

EMPRESA VALORACIÓN  

TÉCNICA 

VALORACIÓN 

ECONÓMICA 

TOTAL 

1 20,24 00,01 20,25 

2 16,2 0,01 16,21 

  

Á vista dos antecedentes, a Xunta de Goberno local por unanimidade dos 

asistentes e de conformidade ó previsto na Cláusula  15.4 do Prego de Cláusulas 

Administrativas particulares, acorda Convidar ás Empresas admitidas para que 

nun prazo non superior a 48 horas contados a partir do recibo desta 

comunicación e a través de correo electrónico ou fax presenten en sobre 

pechado unha segunda oferta en relación cos aspectos de negociación 

previstos no Anexo V.II do Prego ( Oferta Económica e Porcentaxe de Control de 



Calidade ) que mellore a inicial ou ben se ratifiquen expresamente nas ofertas xa 

presentadas, 

 

Esta ratificación que, en todo caso é obrigatoria, deberá facerse por escrito e 

polos cauces antes mencionados inda que no desexen mellorala, advertíndolle 

que no caso de non facelo así, as Empresas quedarían excluidas da licitación 

por preverse asi no Prego .- 

 

SUBVENCIONS PERSOAL DESEMPREGADO 

 

Á vista da Orde do 29 de Agosto de 2017 pola que se establecen as bases 
que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no 
medio rural (Aprol Rural ) publicada pola Conselleria de Economia, 
Emprego e Insdustria da Xunta de Galicia no Diario Oficial de Galicia 
número 171 de data 8 de Setembro de 2017, e unha vez examinado o 
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes 
acorda : 
 
1 ) Aprobar o Proxecto para prestación do Servizo denominado " Grupo 
de Apoio a Servizos Múltiples " cun importe total de Cincuenta e catro mil 
catrocentos vinte e tres euros ( 54.423,00 € ).- 

 
2 ) Solicitar da citada Consellería unha Subvención por importe de 
Corenta e cinco mil euros ( 45.000,00 € ) para financia-los soldos e cotas á 
Seguridade Social do persoal desempregado.--- 
 
3) Compromiso firme de aportación municipal polo importe de Dez mil 
setecentos sesenta e nove euros con oitenta e cinco céntimos ( 10.769,85 
€ ).- 
4) Remitase certificación deste acordo a citada Conselleria dentro do 
prazo sinalado e acompañada da documentación prevista no Artigo 8 da 
citada Orde.- 
 
E non tendo máis asuntos de que tratar o Alcalde-Presidente remata a sesión, 
ás 22:10 horas do día de hoxe, de todo o que como secretario , dou fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


