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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO  PLENO 

 EN DATA 26  DE DECEMBRO DE 2013 

 
ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE 

D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 

 

CONCELLEIROS/AS 

D PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ MANIN (PP) 

Dª MERCEDES JOSEFINA GONZÁLEZ ALONSO (PP) 

Dª. Mª TERESA LÓPEZ REGO (PP) 

 

D JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO (PP) 

 

Dª ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (PS deG-PSOE) 

 

Dª ANA ISABEL VILLARINO ALONSO (PSdeG-PSOE) 

 

D  ENRIQUE COTARELO GARCÍA (PSdeG-PSOE) 

 

D  RAMÓN SIXTO LEGASPI (PSdeG-PSOE) 

 

D  XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ) 

 

Dª ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ) 

  

Dª Mª ANGELES VEIGA VARELA (UNIFOZ) 

 

D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG) 

 

SECRETARIA 

 

Dª. ANA BARREIRO GÓMEZ 

 

***************** 

 

 

No salón de xuntas do 

concello de Foz, sendo as 

vinte horas e trinta minutos 

do día vinte e seis de 

decembro de dous mil trece, 

reúnese, en sesión ordinaria e 

primeira convocatoria,  o 

concello pleno, baixo a 

presidencia do señor alcalde 

presidente don Javier Jorge 

Castiñeira, coa asistencia dos 

señores/as concelleiros/as 

relacionados ao marxe.  Non 

asiste a interventora, 

habilitada estatal Paula 

Campos Rodríguez  e actúa 

de secretaria a habilitada 

estatal  Ana Barreiro Gómez.- 

 

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida celebración da sesión (os trece 

concelleiros/as que de dereito compoñen a corporación), o señor alcalde declara aberto 

o acto e, seguidamente, éntrase no despacho dos asuntos incorporados á orde do día, 

cursados xuntamente coa convocatoria, producíndose o desenvolvemento da sesión e 

correlativa adopción de acordos, nos termos seguintes:-  

 
1.- APROBACIÓN SE PROCEDE DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS 

ANTERIORES, EXTRAORDINARIA DE DATA 21 DE NOVEMBRO DE 2013 E ORDINARIA 

DE DATA 28 DE NOVEMBRO DE 2013.- Por unanimidade dos/as trece señores/as 

concelleiros/as asistentes acórdase prestar aprobación aos borradores das actas das 

sesións anteriores, extraordinaria de data 21 de novembro de 2013 e ordinaria de data 

28 de novembro de 2013, en todos os seus extremos e nos seus propios termos, agás 

as seguintes intervencións: 
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O Portavoz do BLOQUE-MIXTO manifesta que non dixo parados de Muxía,  senón 

Parador de Muxía e que se refería a Fonte de Marzán. 

 

O Portavoz de UNIFOZ manifesta que no Pleno anterior non estaba Pedro J. 

Fernández Manin.-  

 

2.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA, ASÍ COMO DAS 

XUNTAS DE GOBERNO LOCAL, DESDE O ÚLTIMO PLENO ORDINARIO.- Aos efectos 

previstos no regulamento de Organización, funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais, dáse conta ao Pleno da corporación das resolucións e decretos da 

alcaldía, así como das xuntas de goberno local desde o último pleno ordinario, que 

foron postas/os de manifesto á secretaría, quedando informados do seu contido os trece 

señores/as concelleiros/as asistentes e cuxa relación se transcribe a continuación:  

RELACIÓN DECRETOS ALCALDÍA DESDE O  25-11-2013 AO  19-12-2013 

 

NOME DATA RESUMO REXISTRO PROCEDEMENTO 

DECRETO 
2013-
1107 

19/12/
2013 

SUBV. OS CASTROS DE 
CANGAS 2781/2013 

XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN COROS E 
ASOCIACIÓNS 2012 

DECRETO 
2013-
1106 

19/12/
2013 SUBV. LATEXOS 2781/2013 

XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN COROS E 
ASOCIACIÓNS 2012 

DECRETO 
2013-
1105 

19/12/
2013 

Aprobación cargo 
ocupación mesas. 
Novembro. 2581/2013 

Aprobación cargo ocupación vía pública 
mesas... novembro 

DECRETO 
2013-
1104 

19/12/
2013 

Ordenación pago 
facturas Servicios 
Sociais San Roque, S.L. 2859/2013 

Ordenación de Pagos. Incumprimento 
prelación legal. 19/12/2013 

DECRETO 
2013-
1103 

19/12/
2013 

RESOLUCION CAMBIO 
TITULAR VIVENDA 
CORDIDO 2851/2013 CAMBIO TITULAR CORDIDO SAA 25 

DECRETO 
2013-
1102 

19/12/
2013 

RESOL. CASTRO DE 
VILARONTE 2781/2013 

XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN COROS E 
ASOCIACIÓNS 2012 

DECRETO 
2013-
1101 

19/12/
2013 

D20131218 AUTOS Nº 
CONFLICTOS 
COLECTIVOS 
0001116/2013 2855/2013 

XDO. SOCIAL Nº 2 LUGO-Nº AUTOS: 
CONFLICTOS COLECTIVOS 0001116/2013 

DECRETO 
2013-
1100 

19/12/
2013 

Aprobación cargo 
ocupación mesas 
setembro. 2123/2013 

Aprobación cargo ocupacion mesas... 
setembro 2013 

DECRETO 
2013-
1099 

19/12/
2013 

Aprobación cargo 
ocupación mesas 
outubro 2433/2013 

Aprobación cargo ocupación vía pública 
mesas... outubro 

DECRETO 
2013-
1098 

19/12/
2013 

Aprobación gastos 
cesión uso Casa do 
Mar 39/2013 

INSTITUTO SOCIAL DA MARIÑA 
 
 
 
 

DECRETO 
2013-

19/12/
2013 

expdte. nº 29/2013 de 
xeración de créditos. 2839/2013 

EXPEDIENTE 29/2013 DE XERACION DE 
CREDITO. PXOM. ANUALIDADE 2014 
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1097 PXOM 

DECRETO 
2013-
1096 

19/12/
2013 

PRODUCTIVIDAD 
ANUAL 2013 2830/2013 NOMINA DECEMBRO 2013 

DECRETO 
2013-
1095 

19/12/
2013 

Resolución Alcaldía de 
19/12/2013, Exención 
antigüidade Mª 
Teresa Doval Cela, 
matrícula LU-30277. 2854/2013 

Recoñecemento de Bonificación do Imposto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(Vehículo de máis de 25 anos) 

DECRETO 
2013-
1094 

18/12/
2013 licencia manuel otero 2849/2013 Licenza Urbanística obra 

DECRETO 
2013-
1093 

18/12/
2013 licencia luis fiallega 2850/2013 Licenza Urbanística obra 

DECRETO 
2013-
1092 

18/12/
2013 

RESOLUCION CAMBIO 
TITULAR BAIXO RUA 
DA CRUZ Nº 2 2835/2013 cambio tutular taxa lixo rua da cruz 2 

DECRETO 
2013-
1091 

18/12/
2013 

licencia Antonio 
blanco 2847/2013 Licenza Urbanística obra 

DECRETO 
2013-
1090 

18/12/
2013 

Ordenación pago 
facturas incluidas en 
xustificación 
subvención Obradoiro 
Emprego Pico do 
Castro 2836/2013 

Ordenación de Pagos. Incumprimento 
prelación legal. 17/12/2013 

DECRETO 
2013-
1089 

18/12/
2013 

DECRETO SUBV. A 
POMBA DO ARCO 2781/2013 

XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN COROS E 
ASOCIACIÓNS 2012 

DECRETO 
2013-
1088 

18/12/
2013 licencia raul fiallega 2844/2013 Licenza Urbanística obra 

DECRETO 
2013-
1087 

18/12/
2013 

Compensación 
débedas Angel López 
Leytón Teijeiro 2474/2013 Compensación de Débedas Tributarias 

DECRETO 
2013-
1086 

18/12/
2013 licencia jose rejes 2846/2013 Licenza Urbanística obra 

DECRETO 
2013-
1085 

18/12/
2013 

resolucion alcaldia 
aprobacion relacion 
fras. nº 48 2837/2013 

APROBACION FRAS. POR RESOLUCION 
ALCALDIA 18-12-2013. RELACION Nº 48 

DECRETO 
2013-
1084 

17/12/
2013 subv. proteccion civil 2781/2013 

XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN COROS E 
ASOCIACIÓNS 2012 

DECRETO 
2013-
1083 

17/12/
2013 subv. os castros 2781/2013 

XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN COROS E 
ASOCIACIÓNS 2012 
 
 
 
 
 

DECRETO 
2013-

17/12/
2013 

Resolución 
autorización 2840/2013 

Autorización utilización campo de fútbol 
municipal - Jorge Fraga Lozano 
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1082 utilización campo de 
fútbol municipal - 
Jorge Fraga Lozano 

 
 
 
 

DECRETO 
2013-
1081 

17/12/
2013 alegacions 2253/2013 Expediente sancionador xunta piscina 

DECRETO 
2013-
1080 

17/12/
2013 

Estimación 
reclamación 
ocupación vía pública 
con mesas DRD 
Servicios de 
Hostelería. Xuño 
2013. 737/2013 

Recaudación en Vía de Apremio MESAS 2012 - 
DRD SERVICIOS DE HOSTELERIA 

DECRETO 
2013-
1079 

17/12/
2013 

solicitud de inf polici 
proc 546/2013 2629/2013 

PROCED. ABREVIADO 0000546/2013-XDO. Nº 
2 VIVEIRO 

DECRETO 
2013-
1078 

17/12/
2013 

decreto cancelacion 
oper. tesoreria 140/2013 

Concertación de Operación de Tesourería por 
importe de 700.000,00 euros 

DECRETO 
2013-
1077 

17/12/
2013 

resolucion coro 
parroquial de cangas 2781/2013 

XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN COROS E 
ASOCIACIÓNS 2012 

DECRETO 
2013-
1076 

17/12/
2013 

Compensacíòn 
débedas Celpi, S.L. 1625/2013 Compensación de Débedas Tributarias 

DECRETO 
2013-
1075 

17/12/
2013 resp recurso de rep 2488/2013 

PROCEDEMENTO DE SELECCION TECNICO 
MEDIO AMBIENTE. PROGRAMA DE 
COOPERACION 2013 

DECRETO 
2013-
1074 

17/12/
2013 

Desestimación recurso 
reposición liquidación 
taxas ocupación vía 
pública con mesas 
Terra Meiga Foz, C.B. 1926/2013 

Aprobación cargo ocupación mesas... xullo 
2013 

DECRETO 
2013-
1073 

17/12/
2013 

Resolución Alcaldía de 
17/12/2013, Exención 
antigüidade Francisco 
Ángel Fraga 
Fernández, matrícula 
LU-3234- K. 2834/2013 

Recoñecemento de Bonificación do Imposto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(Vehículo de máis de 25 anos) 

DECRETO 
2013-
1072 

16/12/
2013 

Rectificación 
liquidación ocupación 
vía pública Manuel 
José Fernández 
Sanmartín 2031/2013 

MANUEL JOSE FERNANDEZ SANMARTIN-
OCUPACION VIA PUBLICA HELADERIA  
HELADERIA 

DECRETO 
2013-
1071 

16/12/
2013 

D20131216 
CONVOCATORIA C.I. 
ASUNTOS PLENO DE 
19/12/13 2829/2013 

COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS 
PREPARATORIOS DE PLENO DE 19 DE 
DECEMBRO DE 2013 

DECRETO 
2013-
1070 

16/12/
2013 CONTA XUSTIF 2818/2013 

INFRAESTRUCTURAS DE USO PUBLICO 
 
 
 

DECRETO 
2013-

16/12/
2013 

Proposta de 
resolución favorable 2759/2013 RISGA 



 

 

CONCELLO DE FOZ (LUGO) 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

C.I.F. P-2701900I  -  Tel. 982 140027  -  Fax 982 141600  -  Álvaro Cunqueiro, 24  -  27780  FOZ (Lugo) 

5  

1069 de renovación RISGA 
de VALDISIA RUFINA 
SILVA 

DECRETO 
2013-
1068 

16/12/
2013 

aprobac. factura sons 
na rua 883/2013 

SUBVENCIÓN GASTOS CORRENTES DAS 
ACTIVIDADE CULTURAIS 

DECRETO 
2013-
1067 

16/12/
2013 

Resolución Alcaldía de 
16/12/2013, Exención 
minusvalía José María 
Sante Delantero, 
matrícula 8914 HTF. 2828/2013 

Recoñecemento de Bonificación/Exención 
Tributaria 

DECRETO 
2013-
1066 

13/12/
2013 

Proposta de 
renovación da RISGA 
de RUTH MANZANO 
GABARRE 392/2013 RISGA 

DECRETO 
2013-
1065 

13/12/
2013 

D20131213 
CONCESION 
OCUPACION VIA 
PUBLICA A JOSE 
GARCIA GEADA 2805/2013 

Solicitud de Corte u Ocupación de la Vía 
Pública 

DECRETO 
2013-
1064 

13/12/
2013 orde de execución 1780/2013 

Orde de Execución Herederos JOSEFA 
PALMEIRO 

DECRETO 
2013-
1063 

12/12/
2013 

RESOLUCION 
ALCALDIO CAMBIO 
TAXA LIXO ALVARO 
CUNQUEIO 40 2641/2013 Cambio taxa de Basura por cese actividade 

DECRETO 
2013-
1062 

12/12/
2013 

RESOLUCION  BAIXA 
TAXA LIXO PALMIZ 8 2709/2013 BAIXA TAXA LIXO PALMIZ 

DECRETO 
2013-
1061 

12/12/
2013 

RESOLUCION 
ALCALDIA CAMBIO 
TITULARIDADE TAXA 
LIXO CORPORACIONS 
32-5ºE 2785/2013 

CAMBIO TITULARIDADE TAXA LIXO JULIA 
GONZALE 

DECRETO 
2013-
1060 

12/12/
2013 

Solicitud Salón de 
Actos CENIMA 2769/2013 Solicitud Salón de Actos 

DECRETO 
2013-
1059 

11/12/
2013 

aprob. factura instal. 
culturais 886/2013 

SUBVENCIÓN INSTALACIÓNS E 
EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

DECRETO 
2013-
1058 

11/12/
2013 

Aprobación e 
ordenación pago 
factura Graforsa. 2786/2013 

Ordenación de Pagos. Incumprimento 
prelación legal 09/12/2013 

DECRETO 
2013-
1057 

11/12/
2013 

Proposta de 
renovación RISGA 
xan.2014/xan.2015 de 
ANTONIO VALEA 
LOPEZ 2757/2013 RISGA 

DECRETO 
2013-
1056 

11/12/
2013 

20131211 
CONVOCATORIA XGL 
ORD. DE 12/12/2013 2804/2013 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL ORDINARIA DE 
12 DE DECEMBRO DE 2013 

DECRETO 
2013-

11/12/
2013 

Resolución Alcaldía de 
11/12/2013, Exención 2803/2013 

Recoñecemento de Bonificación/Exención 
Tributaria 
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1055 minusvalía José 
Manuel Fernández 
Neira, matrícula 3461 
DFL. 

DECRETO 
2013-
1054 

11/12/
2013 

Ordenación pago 
asistencias 
concelleiros, persoal, 
Ibercat e Telefónica. 2788/2013 

Ordenación de Pagos. Incumprimento 
prelación legal 9/12/2013. 

DECRETO 
2013-
1053 

11/12/
2013 

Recoñecemento 11º 
bienios a José Miguel 
Gómez García 2795/2013 

JOSE MIGUEL GOMEZ GARCIA. 
Recoñecemento 11º bienios 

DECRETO 
2013-
1052 

11/12/
2013 

EXPDTE. 28/2013 DE 
XERACION DE 
CREDITO 2800/2013 

XERACION DE CREDITO Nº 28/2013. 
Dinamización do entorno comercial e 
hosteleiro da praia Rapadoira 
 

DECRETO 
2013-
1051 

10/12/
2013 

Resolución Alcaldía de 
10/12/2013, Exención 
antigüidade Antonio 
Blanco Braña, 
matrícula LU-1380- K. 2794/2013 

Recoñecemento de Bonificación do Imposto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(Vehículo de máis de 25 anos) 

DECRETO 
2013-
1050 

10/12/
2013 

Pago fondo 
financiación pago 
proveedores. 
Retención PIE 
novembro 2797/2013 

Ordenación de Pagos. Fondo Financiación 
pago Proveedores. Novembro 

DECRETO 
2013-
1049 

09/12/
2013 SUBV. O FEITIZO 2781/2013 

XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN COROS E 
ASOCIACIÓNS 2012 

DECRETO 
2013-
1048 

09/12/
2013 SUBV. CORAL POLIF. 2781/2013 

XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN COROS E 
ASOCIACIÓNS 2012 

DECRETO 
2013-
1047 

09/12/
2013 SUBV. A SUBELA 2781/2013 

XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN COROS E 
ASOCIACIÓNS 2012 

DECRETO 
2013-
1046 

09/12/
2013 SUBV. ADALA 2781/2013 

XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN COROS E 
ASOCIACIÓNS 2012 

DECRETO 
2013-
1045 

09/12/
2013 

Resolución 
autorización 
utilización pavillón 
Torques de Marzán - 
Emérito Rodríguez 
Cabaleiro 2793/2013 

Autorización utilización pavillón Torques de 
Marzán - Emérito Rodríguez Cabaleiro 

DECRETO 
2013-
1044 

09/12/
2013 

Fraccionamento 
débeda Adolfo 
Jiménez Borja. 1419/2013 

Aprazamento ou fraccionamento do 
pagamento de débedas tributarias 

DECRETO 
2013-
1043 

09/12/
2013 

D20131209 
CONCESION 
OCUPACION VIA 
PUBLICA 2723/2013 

Solicitud de Corte u Ocupación de la Vía 
Pública 
 
 
 
 
 

DECRETO 
2013-

09/12/
2013 

Estimación recurso 
reposición Carlos 1906/2013 

Aprobación cargo ocupación vía pública con 
vallas... Xuño 2013 
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1042 Devesa López. 
Ocupación vía pública. 

DECRETO 
2013-
1041 

09/12/
2013 

Desestimación 
solicitude 
fraccionamento I.B.I. 
José Antonio López 
Fernández 2682/2013 

Aprazamento ou Fraccionamento do 
Pagamento de Débedas Tributarias 

DECRETO 
2013-
1040 

09/12/
2013 

Compensación 
débedas Trigo 
Anduriña 413/2013 Compensación de Débedas Tributarias 

DECRETO 
2013-
1039 

09/12/
2013 

Aprobación e pago 
factura Megabyte 
Desarrollo Web, C.B. 2767/2013 

Ordenación de Pagos. Aprobación e pago 
factura Megayte Desarrollo Web, C.B. 

DECRETO 
2013-
1038 

09/12/
2013 

RESOLUCIÓN 
ALCALDIA CAMBIO 
TITULARIDADE  TAXA 
LIXO E DEPURACION 
COSTA DOCASTRO 5-3 
 
 2784/2013 

BAIXA TAXAS DEPURACION E LIXO COSTA 
DOCASTRO 5 3ºE 
 
 

DECRETO 
2013-
1037 

09/12/
2013 

XUSTIF. 
ASOCIA.DEPORTIVA 2781/2013 

XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN COROS E 
ASOCIACIÓNS 2012 

DECRETO 
2013-
1036 

09/12/
2013 

SUBV. CORAL 
POLIFONICA 2781/2013 

XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN COROS E 
ASOCIACIÓNS 2012 

DECRETO 
2013-
1035 

09/12/
2013 

Fraccionamento 
débeda Jorge Manuel 
Díaz Maseda 2681/2013 

Aprazamento ou Fraccionamento do 
Pagamento de Débedas Tributarias 

DECRETO 
2013-
1034 

03/12/
2013 

Pago a xustificar 
Alcaldía para gastos 
alumeado nadal 2013 2768/2013 Autorización de pagamentos a xustificar 

DECRETO 
2013-
1033 

02/12/
2013 

RESOLUCION AL 
CALDIA BAIXA TAXA 
DEPURACION JOSE 
ANGEL RIVEIRA 
VIVENDA SAA 28 
CORDIDO 2019/2013 BAIXA TAXA DEPURACION CORDIDO 

DECRETO 
2013-
1032 

02/12/
2013 

Aprobación e pago 
facturas curso 
instalación e 
mantemento xardíns 2713/2013 

Aprobación e rdenación de Pagos. 
Incumprimento prelación legal 29/11/2013. 

DECRETO 
2013-
1031 

02/12/
2013 

Aprobación e pago 
facturas varias Fertas 
Carme 2013 e Festa 
Normanda 2744/2013 Aprobación e fago factura relación nº 36 

DECRETO 
2013-
1030 

29/11/
2013 fondo social 2013 2747/2013 FONDO SOCIAL 2013 

DECRETO 
2013-
1029 

29/11/
2013 nominas NOVEMBRO 2746/2013 NOMINA NOVEMBRO 2013 

DECRETO 
2013-

29/11/
2013 

Aprobación e pago 
facturas curso 2713/2013 

Aprobación e rdenación de Pagos. 
Incumprimento prelación legal 29/11/2013. 
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1028 Instalación e 
mantemento de 
xardíns 

DECRETO 
2013-
1027 

29/11/
2013 

D20131129 
SUPLENCIA FUNCIONS 
SECRETARIA 1257/2013 ASUNTOS VARIOS ALCALDIA, ETC. 

DECRETO 
2013-
1026 

28/11/
2013 devolución de fianza 2409/2013 Devolución de fianza/aval/depósito 

DECRETO 
2013-
1025 

28/11/
2013 

Ordenación pago 
facturas curso 
instalación e 
mantemento xardíns 2755/2013 

Ordenación de Pagos. Incumprimento 
prelación legal 28/09/2013 

DECRETO 
2013-
1024 

28/11/
2013 

FRAS. MOVISTAR 
NOVEMBRO 2756/2013 

TELEFONICA. MOVISTAR. TELEFONOS 
NOVEMBRO 2013 
 
 
 

DECRETO 
2013-
1023 

28/11/
2013 

EXPDTE. 27/2013 DE 
XERACION DE 
CREDITOS POR 
MAIORES INGRESOS 
DOS PREVISTOS. 
AXUDA NO FOGAR 2752/2013 

EXPEDIENTE Nº 27/2013 de Modificación de 
crédito, modalidade de créditos 
extraordinarios, financiados con cargo a 
[novos e/ou maiores ingresos], de 
conformidade coa Orde EHA/3565/2008 

DECRETO 
2013-
1022 

27/11/
2013 licencia c.p. rifer iii 2736/2013 Licenza Urbanística obra 

DECRETO 
2013-
1021 

27/11/
2013 

Aprobación padrón 
escolas deportivas 
outubro 2702/2013 

Aprobación de Padrón pola prestación do 
servizo de escolas deportivas 

DECRETO 
2013-
1020 

27/11/
2013 

licencia marina 
cristina 2726/2013 Licenza Urbanística obra 

DECRETO 
2013-
1019 

27/11/
2013 licencia jose couto 2732/2013 Licenza Urbanística obra 

DECRETO 
2013-
1018 

27/11/
2013 

licencia jose r 
echevarria 2734/2013 Licenza Urbanística obra 

DECRETO 
2013-
1017 

27/11/
2013 

licencia Moscoso 
prado 2737/2013 Licenza Urbanística obra 

DECRETO 
2013-
1016 

27/11/
2013 

licencia Adriano j 
mendez 2172/2013 Licenza Urbanística obra menor 

DECRETO 
2013-
1015 

27/11/
2013 resp patrimonial 2140/2013 

Responsabilidade Patrimonial da 
Administración Pública 

DECRETO 
2013-
1014 

27/11/
2013 resp patrimonial 2021/2013 

RECLAMACION RESPONSABILIDADE 
PATRIMOnial maria jose seco reigosa 
 
 
 

DECRETO 
2013-

27/11/
2013 

RESOLCION 
DENEGANDO 2742/2013 SOLICITA CAMBIO GRUPO TAXA LIXO 
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1013 SOLICITUDE CAMBIO 
GRUPO TAXA LIXO 
REGO DE FOZ 12 

DECRETO 
2013-
1012 

27/11/
2013 RESP PATRIMONIAL 2662/2013 

Responsabilidade Patrimonial da 
Administración Pública 

DECRETO 
2013-
1011 

26/11/
2013 

Resolución Alcaldía de 
26/11/2013, Exención 
minusvalía Avelino 
Suárez García, 
matrícula 8639 HSS. 2733/2013 

Recoñecemento de Bonificación/Exención 
Tributaria 

DECRETO 
2013-
1010 

26/11/
2013 licencia Antonio tejido 2728/2013 Licenza Urbanística obra 

DECRETO 
2013-
1009 

26/11/
2013 

D20131126 
CONCESION 
DEVOLUCION AVAL A 
LOPEZ SEIJAS HNOS. 
S.L. 2139/2013 

DEVOLUCION AVAL CONTRATO OBRA 
"TRABALLOS DE ROZA EN DIVERSAS VIAS 
PUBLICAS DE TITULARIDADE DO CONCELLO 
DE FOZ E DA DEPUTACIÓN DE LUGO 
 
 

DECRETO 
2013-
1008 

26/11/
2013 devolución taxa vallas 1906/2013 

Aprobación cargo ocupación vía pública con 
vallas... Xuño 2013 

DECRETO 
2013-
1007 

26/11/
2013 

Aproación cargo 
ocupación vía pública 
con mesas xullo 1926/2013 

Aprobación cargo ocupación mesas... xullo 
2013 

DECRETO 
2013-
1006 

26/11/
2013 

Aprobación cargo 
ocupación vía pública 
mesas agosto 2009/2013 

Aprobación cargo ocupación vía pública 
mesas... agosto 2013 

DECRETO 
2013-
1005 

25/11/
2013 

D131125 DECRETO 
CONVOCATORIA 
PLENO ORDINARIO DE 
28/11/13 2721/2013 

PLENO ORDINARIO DE 28 DE NOVEMBRO DE 
2013 

DECRETO 
2013-
1004 

25/11/
2013 devolución de fianza 1974/2013 DEVOLUCION AVAL M JOSE CALVO 

DECRETO 
2013-
1003 

25/11/
2013 

Aprobación padrón 
axuda fogar setembro 
e outubro 2013. 2598/2013 

Aprobación de Padrón do prezo público pola 
prestación do servizo de axuda no fogar 

DECRETO 
2013-
1002 

25/11/
2013 

D131125 
CONVOCATORIA 
PLENO ORD. 28/11/13 2721/2013 

PLENO ORDINARIO DE 28 DE NOVEMBRO DE 
2013 

 

 

3.- APROBACIÓN DOS PREGOS DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS E PRESCRICIÓNS 

TÉCNICAS DO CONTRATO DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR E 

MODIFICACIÓN DO ACORDO DO PLENO DO CONCELLO DE DAA 28 DE XANEIRO DE 

2010 NO QUE SE DISPOÑIA QUE A FORMA DE XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE 

AXUDA NO FOGAR SERÍA A CONCESIÓN E APROBACIÓN DA MODALIDADE DE 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE 

AXUDA NO FOGAR NOS TERMOS ESTABLECIDOS NO EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN E PARA O PERÍODO DISPOSTO NO MESMO. QUE SE PROCEDA Á 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN E QUE SE DISPOÑA A APERTURA 

DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.- Dáse conta do ditame emitido pola 
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comisión informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión 

ordinaria celebrada o día 19 de decembro de 2013, que no seu literal indica: 

“Dáse conta da Proposta de Alcaldía de data 16 de decembro de 2013, co tenor seguinte:                            

 PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 

Considerando a seguinte normativa aplicable ao caso: 

 

-O artigo 25.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases de réxime local, establece no seu apartado primeiro, 

que o municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover 

toda clase de actividades e prestar cantos servizos contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións 

da comunidade veciñal. Segundo isto, as competencias municipais serán ilimitadas, sen mais límite que 

os medios materiais e persoais dos que dispoña, e sempre dentro do respecto ás competencias do resto de 

Administracións públicas (artigo 10.1 da LRBRL). 

-Pola súa parte, o artigo 25.2 k) da Lei mencionada, establece que o municipio exercerá competencias en 

materia de prestación de servizos sociais e de promoción e reinserción social. 

-O artigo 26 do mesmo texto legal, aparece a prestación de servizos sociais como servizo mínimo 

obrigatorio para os Concello con poboación superior aso 20.000 Habitantes. 

-O artigo 11 da Lei 13/2008, de 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia regula como funcións dos 

servizos sociais comunitarios básicos, a xestión do servizo de axuda no fogar, así como a participación 

na xestión das prestacións destinadas a garantir a autonomía persoal e a atención á dependencia.  

No artigo 61.1 do mesmo texto legal, dispón  que de para garantir unha oferta pública  de servizos 

sociais a todas as persoas, con independencia da súa residencia, todos os Concellos de Galicia 

asegurarán, como mínimo, a prestación de servizos sociais comunitarios básicos de titularidade 

municipal. 

-Tamén a lei 39/2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención as persoas en 

situación de dependencia, se recolle a obriga para as Entidades Locais de participar na xestión dos 

servizos de atención ás persoas en situación de dependencia, de acordo coa normativa das súas 

respectivas Comunidades Autónomas e dentro das competencias que a lexislación vixente lles atribúe. 

-Esta mención tradúcese no Decreto 15/2010, de 4 de febreiro de Galicia, que di que as entidades locais 

de Galicia participarán na xestión dos servizos de atención ás persoas en situación de dependencia nos 

termos previstos na lei 39/2006 de 14 de decembro, e na lei 13/20008, de 3 de decembro, de servizos 

sociais de Galicia. 

-A orde da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de 22 de xaneiro de 2009 de Galicia que regula o 

Servizo de Axuda no Fogar : 

A)-Artigo 14.Criterios de organización e procedemento.1.O servizo de axuda a domicilio estará 

integrado nos servizos socias de atención primaria de titularidade municipal e será coordinado por 

un/unha profesional do equipo técnico dos servizos sociais da entidade local titular do servizo. 

B)-Artigo11.Formas de prestación do servizo.1º Servizo público de axuda a domicilio prestarase polas 

entidades locais, ben directamente, ou ben , mediante as diversas modalidades de contratación da xestión 

de servizos públicos regulados na normativa vixente sobre contratos do sector público, a través de 

entidades privadas debidamente autorizadas. 

- O artigo 22.2.f) da lei 7/85, de 2 de abril de Bases de Réxime Local, dispón que, a aprobación da forma 

de xestión dos servizos corresponde o Pleno da Corporación. 

-Pola súa parte, o Regulamento para a prestación do servizo de axuda no fogar do Concello de Foz, 

regula o réxime xurídico do servizo, dispoñendo no artigo 1:  

“O Servizo de Axuda no Fogar considérase unha Prestación Básica  de actuación dos servizos sociais 

comunitarios, inserta nun sistema integrado de Servizos Sociais, con planificación, coordinación e control 

público….” 

-Informe da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa do estado, 65/2011,de 1 de marzo de 2012, 

sobre a cualificación dos contratos cuxo obxecto son a prestación do servizo de transporte escolar. 

-Acordo 52/2013, de 11 de setembro de 2013, do Tribunal Administrativo de Contrato Público de 

Aragón, polo que se resolve o recurso especial, interposto por AVERICUM,S.L fronte a súa exclusión da 

licitación do contrato denominado “Servizo de hemodiálisis hospitalaria con destino os sectores: 

Zaragoza I, Zaragoza II e Zaragoza III, promovida polo servizo aragonés de saúde. 

-O texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, 

do 14 de novembro.  

-O Real decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de 

outubro, de contratos do sector público. 



 

 

CONCELLO DE FOZ (LUGO) 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

C.I.F. P-2701900I  -  Tel. 982 140027  -  Fax 982 141600  -  Álvaro Cunqueiro, 24  -  27780  FOZ (Lugo) 

11  

- Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos 

das administracións públicas, en todo o que estea vixente tras a entrada en vigor do Real decreto 

817/2009.  

Tamén se rexerá por: 

-Decreto 99/2012, de 16 de Marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu 

finanzamento(DOGA nº63 do 30/03/2012) 

-Orde de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar (DOGA nº22 do 

2/02/2009). 

-Orde do 2 de xaneiro de 2012 desenvolvemento do decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula 

o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do SAAD, 

o procedemento para a elaboración do PIA e organización e funcionamento dos órganos técnicos 

competentes(DOGA nº9,do 13/01/12). 

-Orde de 19-04-2013 pola que se modifica a Orde 2-04-13 desenvolvemento do decreto 15/3010, do 4 de 

febreiro. Corrección de erros da Orde do 19 de abril de 2013. (DOG nº 94 do 20/05/2013). 

-Decreto 149/2013, do 5 de setembro polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción 

da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de 

participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo. (DOG nº 182 de 24/09/2013). 

-Ordenanza e regulamento municipais do servizo de Axuda no Fogar. 

-Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da 

situación de dependencia e do dereito ás prestacións do SAAD, o procedemento para a elaboración do 

PIA e organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes (DOGA nº9,do 13/01/12). 

-Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.. 

-Lei 39/2006, de 4 de decembro, de promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación 

de dependencia. 

- Decreto 223/01, de 23 decembro.  

En consideración ao exposto, esta Alcaldía eleva á consideración do Concello Pleno a seguinte proposta: 

 

PRIMEIRO.- Que se deixe sen efecto o acordo plenario de data de 28-01-2010, no que se establecía que 

a modalidade máis axeitada de xestión do Servizo de axuda no fogar modalidade de dependentes  

valorados, era concesión, e se proceda a aprobar a modalidade de contratación da prestación do servizo 

de axuda no fogar, mediante o contrato administrativo de servizos, nos termos que conten o expediente 

de contratación e para o período que se dispón no mesmo. 

 

SEGUNDO.- Aprobación dos Pregos dos Pregos de cláusulas administrativas e de Prescricións técnicas 

que rexerán a contratación do servizo de prestación de axuda no fogar, do tenor literal seguinte(Anexo I 

e II): 

 
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DO CONTRATO DE SERVIZOS  

DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE FOZ 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Obxecto e cualificación 

  

O obxecto do contrato é o servizo de Axuda no Fogar do Concello de Foz, cuxa descrición, 

características e especificacións establécense no prego de prescricións Técnicas,  

Cuxa codificación é CPV 85320000-8 correspondente a Nomenclatura CPV da Comisión 

Europea,Regulamento(CE) Nº2151/2003 do Parlamento Europeo e do Consello polo que se aproban o 

Vocablo Común de Contratos Públicos. 

As necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato son: a prestación do servizo de Axuda 

no Fogar a persoas en situación de dependencia recoñecida pola Xunta de Galicia, e que no Programa 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130520/AnuncioCA05-140513-0003_gl.pdf
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Individualizado de Atención de recursos  teñan o SAF como recurso asinado, ou como respiro 

complementario de outro recurso e/ou prestación 

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de servizos, tal e como establece o 

artigo 10 e 19.1.a),Anexo II-Categoría 25-servizos sociais e de saúde, do texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedemento de selección e adxudicación 

 

A forma de adxudicación do contrato de servizo de Axuda no Fogar do Concello de Foz, será o 

procedemento aberto, en que todo empresario interesado poderá presentar unha proposición e no que 

quedará excluída toda negociación dos termos do contrato, de acordo co artigo 157 do texto refundido 

da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de 

novembro.A tramitación será a ordinaria. 

Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa 

atenderase a varios criterios directamente vinculados co obxecto do contrato, de conformidade co artigo 

150.1 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 

3/2011, do 14 de novembro, e coa cláusula novena deste prego. 

 O órgano de contratación, neste caso o Pleno da Corporación o superar o 10% dos recursos 

ordinarios(591.130,00 Euros) do orzamento vixente para o ano 2013, non poderá declarar deserta unha 

licitación cando exista algunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios contidos 

neste prego. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA. Perfil do contratante 

 

O procedemento aberto a que se refire o presente prego anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e no 

perfil de contratante. 

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade 

contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, este concello conta co perfil do 

contratante, ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na seguinte páxina web: 

www.concellodefoz.es   

 

CLÁUSULA CUARTA. Importe do contrato, Revisión de prezos e forma de pago 

  

O concello de Foz á data de hoxe,  ten concedido 28.800 horas ao ano polo Convenio de colaboración 

entre a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e o Concello de Foz para o 

compartimento dos sistemas de información SIGAD e no Programa de asinación de recursos para o 

servizo de axuda no fogar competencia municipal. Establécese un prezo por hora de 11,52 €/hora de 

valor estimado máis 0,46€/hora de IVE, en consecuencia, o importe deste contrato ascende á contía 

anual de 663.552,00 Euros máis 26.496,00 euros de imposto sobre o valor engadido. O valor estimado 

do contrato ascende á contía de 663.552,00 Euros máis 26.496,00 euros de imposto sobre o valor 

engadido, o que supón un total de 690.048,00 Euros, tendo en conta as súa posibles prórrogas (non se 

prevén) e modificacións. O importe aboarase conforme o seguinte: a Corporación asumirá no proxecto 

do orzamento de gasto do 2014 e 2015  o importe correspondente ás obrigas que xere o contrato nos 

devanditos anos. En concreto consignarase crédito polos seguintes importes nos orzamentos dos 

exercicios 2014 E 2015 (no seu caso): 

 

ANO 2014 2015 

PARTIDA 233.22722 233.22722 

IMPORTE 345.024 € 345.024 € 

TOTAL GASTOS 690.048 €  

 

http://www.concellodefoz.es/
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; que determinará a existencia de crédito suficiente ata o importe aprobado polo Concello e quedará 

acreditada a plena dispoñibilidade das achegas que permiten financiar o contrato.Neste prezo 

considerase incluída todas as contraprestacións económicas dos custos do servizo,tales como os de 

organización técnica, e empresarial, do persoal asinado a súa prestación e a súa formación, así como as 

súas sustituicóns e baixas temporais, gastos xerais, financeiros e impostos, o beneficio industrial e os 

gastos de traslados e descanso do persoal auxiliar. 

No caso de que sexan necesario un aumento de número e horas de  prestación por aplicación da lei 

39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención as persoas en situación de 

dependencia e do Decreto 15/2010, de 14 de febreiro que regula o procedemento para a súa aplicación 

en Galicia,deberá ser asumido polo adxudicatario nas mesmas condicións e mesmo prezo/hora de 

adxudicación, quedando supeditado a existencia de dispoñibilidades orzamentarias, a través da 

oportunas modificacións de crédito coas axudas outorgadas pola Xunta de Galicia para esta finalidade. 

A revisión de prezos estará o disposto nos artigos 89 e ss do TRLCSP, dita revisión de prezos aplicarase 

sobre prezo/hora de prestación, aplicando o prezo inicial o 85% da última verificación do IPC interanual 

que teña sido publicada polo INE no momento de procedencia da revisión. 

O importe das revisións que procedan farase efectivo de oficio, mediante o abono ou desconto 

correspondente nos pagamentos parciais ou, excepcionalmente, na liquidación do contrato, cando non 

puidera incluírse en ditos pagamentos parciais. 

O pago do prezo realizarase mensualmente, mediante a presentación das facturas a mes vencido, 

separando as que correspondan á prestación básica das correspondentes á dependencia. 

As facturas virán acompañadas dos Tc´s correspondentes no mes de prestación nos que figurará o 

persoal que prestou o servizo, e dunha relación nominal das persoas beneficiarias atendidas na 

mensualidade correspondente, con indicación detallada dos servizos e dos horarios prestados a 

cada un dos usuarios, para que os servizos sociais do Concello poidan comprobar si eses datos 

coinciden cos da súa base de datos. 

As indicadas facturas deberán levar o informe favorable do departamento de servizos sociais, e a 

conformidade da titular da concellería deste servizo, e deberán ser aprobadas polo órgano 

competente. 

O Concello pagará unicamente a prestación efectivamente realizada; polo que a/s factura/s que se 

presenten desglosarán o número de horas realmente prestadas no mes vencido, multiplicadas polo 

prezo/hora de adxudicación do contrato, dando como resultado o importe da prestación. 

As fontes de financiación do contrato son as aportacións do Orzamento da Comunidade Autónoma de 

Galicia, do propio Concello e das persoas usuarias nos termos establecidos Decreto 99/2012, de 16 de 

Marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu finanzamento (DOGA nº63 do 

30/03/2012) no Decreto 149/2013, do 5 de setembro polo que se define a carteira de servizos sociais 

para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se 

determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo. (DOG nº 182 

de 24/09/2013), a Ordenanza municipal do servizo de Axuda no Fogar e Convenio de colaboración entre 

a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e o Concello de Foz para o compartimento dos 

sistemas de información SIGAD e no Programa de asinación de recursos para o servizo de axuda no 

fogar competencia municipal e demáis normativa estatal e autonómica reguladora da financiación Dada 

que a forma de financiación do presente contrato esta condicionado a  que se garanta a financiación 

indicada, de tal forma que se a mesma se suprime, tal extremo conleva en todo caso o do mesmo 

contrato, que entrará en fase de liquidación, sen dereito por parte do contratista a reclamar do Concello 

de Foz indemnización de ningún tipo por tales circunstancias que motiven danos e perxuízos neste. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Duración do contrato 

  

A duración do contrato de servizos será de 24 meses, con efectos desde a sinatura do contrato, sen 

posibilidade de prórroga.  

 

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación da aptitude para contratar 
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Poderán presentar proposicións as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan 

plena capacidade de obrar, que non estean incursas en prohibicións para contratar e que acrediten a súa 

solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.  

Os empresarios deberán contar así mesmo coa habilitación empresarial e profesional que, no seu caso, 

sexa esixible para a realización da actividade ou prestación que constitua o obxecto do contrato. 

As persoas xurídicas so poderán ser adxudicatarias de contratos cuxas prestacións estean comprendidas 

dentro dos fins, obxecto ou ámbito de actividade que, segundo os seus estatutos ou regras fundacionais, 

lles sexan propios. 

1. A capacidade de obrar dos empresarios acreditarase:  

a) Dos empresarios que sexan empresario individual: fotocopia compulsada do DNl, pasaporte ou 

documento que o substitúa regulamentariamente,as persoas xurídicas, mediante a escritura ou 

documento de constitución, os estatutos ou o acto fundacional, en que consten as normas polas que se 

regula a súa actividade, debidamente inscritos, se é o caso, no rexistro público que corresponda, 

segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.   

b) Dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da Unión Europea, pola 

súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos, ou 

mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan 

regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.   

c)Dos demais empresarios estranxeiros, co informe da misión diplomática permanente de España no 

Estado correspondente ou da oficina consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da 

empresa.  

d)As Unións de Empresarios, estarase o disposto no artigo 59 TRLCSP e no artigo 24 do Real Decreto 

1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos das 

Administracións Públicas. 

 

e)Poderes: cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa 

xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo 

nome concorre perante a administración contratante. O poder deberá figurar inscrito previamente 

no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do 

Rexistro Mercantil. 

f) Bastanteo de poderes: os poderes a que se retire o apartado e) da presente cláusula, deberán 

ser bastanteados previamente polo secretario da Corporación ou funcionario habilitado. 

2. A proba, por parte dos empresarios, de non estaren incursos nalgunha das prohibicións para 

contratar do artigo 60 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real 

decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, poderá realizarse:  

a) Mediante un testemuño xudicial ou unha certificación administrativa, segundo os casos. Cando o dito 

documento non poida ser expedido pola autoridade competente, poderá ser substituído por unha 

declaración responsable outorgada ante unha autoridade administrativa, notario público ou organismo 

profesional cualificado.   

b) Cando se trate de empresas de Estados membros da Unión Europea e esta posibilidade estea prevista 

na lexislación do Estado respectivo, poderá tamén substituírse por unha declaración responsable, 

outorgada ante unha autoridade xudicial.  

3. A solvencia do empresario:  

3.1. A solvencia económica e financeira do empresario a xustificación da solvencia económica e 

financeira deberá acreditarse polo seguinte medio: 

 

a) Conta de perdas e ganancias, dos tres últimos exercicios presentadas no Rexistro Mercantil ou no 

Rexistro oficial que corresponda. Os empresarios non obrigados a presentar as contas en rexistros 

oficiais poderán aportar, como medio alternativo de acreditación, os libros de contabilidade 

debidamente legalizados. 

Requirirase que as citadas contas aporten un resultado positivo, polo menos en dous dos tres exercicios. 
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Se por razóns xustificadas un empresario non pode facilitar as referencias solicitadas poderá acreditar a 

súa solvencia económica e financeira por calquera outra documentación considerada como suficiente 

pola administración, como son: 

a) Declaracións apropiadas de entidades financeiras ou, se é o caso, un xustificante da existencia dun 

seguro de indemnización por riscos profesionais.  

b) As contas anuais presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda. Os 

empresarios que non estean obrigados a presentar as contas en rexistros oficiais poderán achegar, como 

medio alternativo de acreditación, os libros de contabilidade debidamente legalizados.   

c) Declaración sobre o volume global de negocios e, de ser o caso, sobre o volume de negocios no ámbito 

de actividades correspondente ao obxecto do contrato, referido, como máximo, aos tres últimos 

exercicios dispoñibles en función da data de creación ou de inicio das actividades do empresario, na 

medida que se dispoña das referencias do devandito volume de negocios.  

3.2. Nos contratos de servizos, a solvencia técnica dos empresarios acreditarase por un ou varios dos 

seguintes medios:  

a) Unha relación dos principais servizos ou traballos realizados nos últimos tres anos que inclúa 

importe, datas e o destinatario, público ou privado, destes. Os servizos ou traballos efectuados 

acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados polo órgano competente, cando o destinatario 

sexa unha entidade do sector público; cando o destinatario sexa un suxeito privado, mediante un 

certificado expedido por este ou, na falta deste certificado, mediante unha declaración do empresario; se 

é o caso, estes certificados serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade 

competente.   

b) Indicación do persoal técnico ou das unidades técnicas, integradas ou non na empresa, participantes 

no contrato, especialmente aqueles encargados do control de calidade.   

c) Descrición das instalacións técnicas, das medidas empregadas polo empresario para garantir a 

calidade e dos medios de estudo e investigación da empresa.  

d) Cando se trate de servizos ou traballos complexos ou cando, excepcionalmente, deban responder a un 

fin especial, un control efectuado polo órgano de contratación ou, en nome deste, por un organismo 

oficial ou homologado competente do Estado en que estea establecido o empresario, sempre que medie 

acordo do dito organismo. O control versará sobre a capacidade técnica do empresario e, se for 

necesario, sobre os medios de estudo e de investigación de que dispoña e sobre as medidas de control da 

calidade.   

e) As titulacións académicas e profesionais do empresario e do persoal directivo da empresa e, en 

particular, do persoal responsable da execución do contrato.   

f) Nos casos adecuados, indicación das medidas de xestión ambiental que o empresario poderá aplicar 

ao executar o contrato.   

g) Declaración sobre o cadro de persoal medio anual da empresa e a importancia do seu persoal 

directivo durante os tres últimos anos, xunto coa documentación xustificativa correspondente.  

h) Declaración en que se indiquen a maquinaria, material e equipo técnico de que se disporá para a 

execución dos traballos ou prestacións, á cal se xuntará a documentación acreditativa pertinente.  

i) Indicación da parte do contrato que o empresario ten eventualmente o propósito de subcontratar. 

4.Clasificación. 

NON SE ESIXE 

Dada a contía deste contrato e de conformidade co previsto no artigo 25.1 do Real decreto lexislativo 

2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións 

públicas, aínda en vigor tal e como establece a disposición transitoria cuarta do Texto refundido da Lei 

de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, para 

contratar será requisito indispensable que o empresario dispoña da seguinte clasificación, sen embargo 

por Informe 51/09, de 1 de febrero de 2010. DE La Junta Consultiva de Contrataciónb 

Ademministrativa «Exigencia de clasificación en los contratos de servicios cuya prestación tenga por 

objeto la gestión de servicios sociales. Calificación del contrato» se conclúe que: 
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En los contratos de gestión de servicios sociales que superen el importe de los 120.000 € no es exigible 

clasificación a las empresas licitadoras hasta tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario en el que 

se establezcan los grupos y subgrupos en que las empresas que realicen esta actividad deban estar 

clasificadas.- 

De igual modo pronunciase o Informe da Xunta Consultiva número 33/2010 de 24 de novembro de 

2010.- 

 

CLÁUSULA SÉTIMA. Responsable do contrato 

  

O órgano de contratación poderá designar unha persoa responsable do contrato conforme se establece 

no artigo 52 do TRLCSP, quen supervisará a execución do mesmo comprobando que a súa realización se 

axusta ao establecido, e cursará ao contratista as ordes e instrucións do órgano de contratación. 

A adxudicataria deberá designar unha persoa responsable da execución do contrato, con 

competencia profesional e capacidade suficiente para representar á entidade en todo e canto 

afecte á dita execución e que será a interlocutora coa Administración. 

 

CLÁUSULA OITAVA. Presentación de proposicións e documentación administrativa 

 

As ofertas presentaranse no concello de Foz, Rúa Álvaro Cunqueiro, 24, en horario de atención ao 

público, no prazo de quince días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio 

de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e no perfil do contratante 

http://concellodefoz.sedelectronica.es/ , de 08:00 a 14:00 horas(de luns a venres), e en tres sobres 

pechados, que poderán ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e 

coa documentación e requisitos esixidos no clausulado deste contrato. 

As proposicións poderán presentarse por correo, por telefax ou por medios electrónicos, informáticos ou 

telemáticos en calquera dos lugares establecidos no artigo en 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, 

de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Cando se 

utilice o sistema de envio por correo, a presentación de proposicións poderá realizarse a calquera hora 

do último día do prazo 

Cando se envíen as proposicións por correo, o empresario deberá xustificar a data de imposición do 

envío na oficina de correos e anunciarlle ao órgano de contratación a remisión da oferta, o mesmo día, 

mediante un télex, telefax número 982.141.600 ou telegrama que consigne o número de expediente, o 

título completo do obxecto do contrato e o nome do licitador, en calquera momento antes de expirar o 

día. Sen a concorrencia de ambos os requisitos, non se admitirá a proposición se o órgano de 

contratación a recibe despois da data en que termina o prazo sinalado no anuncio de licitación. En todo 

caso, unha vez transcorridos os dez días seguintes a esa data sen que se recibise a documentación, esta 

non será admitida. 

Naqueles supostos nos que o último día para a presentación de proposicións coincida en domingo ou 

festivo, o prazo para a presentación de proposiciósn rematará o primeiro día hábil seguinte. 

 Os medios electrónicos, informáticos e telemáticos utilizables deberán cumprir, ademais, os requisitos 

establecidos na disposición adicional décimo sexta do texto refundido da Lei de contratos do sector 

público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro. 

 Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición, sen prexuízo do establecido nos artigos 

147 e 148 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto 

lexislativo 3/2011, do 14 de novembro. Tampouco poderá subscribir ningunha proposta en unión 

temporal con outros se o fixo individualmente ou figura en máis dunha unión temporal. A infracción 

destas normas dará lugar á non admisión de todas as propostas subscritas por el. 

 A presentación dunha proposición supón a aceptación incondicional por parte do empresario das 

cláusulas deste prego. 

As proposicións para participar na licitación presentaranse en tres sobres pechados, asinados polo 

licitador e con indicación do domicilio para os efectos de notificacións, nos que se fará constar a 

http://concellodefoz.sedelectronica.es/
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denominación do sobre e a lenda «Proposición para licitar a contratación da xestión do  servizo de 

PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR». A denominación dos sobres é a seguinte:  

— Sobre «A»: Documentación administrativa. 

— Sobre «B»: Documentación avaliable de forma automática por aplicación de fórmulas  

— Sobre «C»: Documentación cuxa ponderación depende dun xuízo de valor. 

Os aludidos sobres presentaranse do seguinte xeito: 

 

-Asinados polo licitador ou, se é o caso, polo representante legal da entidade que asina toda a 

documentación. 

-Con indicación do nome e apelidos do licitador ou, se é o caso. denominación social, teléfono, 

fax, enderezo e correo electrónico. 

-Debidamente pechados (poderán estar lacrados), de tal xeito que se garanta que permanezan 

nese estado ata a data da súa apertura. 

-E ademais, os licitadores que se atopen inscritos nun Rexistro oficial de licitadores e empresas 

clasificadas deberán facer constar o número de inscrición no sobre A (por fóra). 

As indicacións de SOBRE A, SOBRE B e SOBRE C, respectivamente, deberán figurar na parte 

superior de cada un deles, e nos seus centros constará a lenda: 

"Proposición para tomar parte na contratación do contrato: (deberase indicar neste espazo a 

denominación do contrato)". 

-Os documentos que se deben incluír en cada sobre deberán ser orixinais ou copias autenticadas, 

conforme a lexislación en vigor. 

 Dentro de cada sobre incluiranse os seguintes documentos, así como unha relación numerada deles: 

 

SOBRE «A»-DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Conterá a seguinte documentación, conforme o disposto na cláusula sexta: 

 

A) Un índice de todos os documentos incluídos neste sobre: farase constar, dentro do sobre e na 

primeira páxina, en folla independente, un índice dos documentos que o integran, enunciado 

numericamente. 

B)Declaración Responsable do licitador, indicativa do cumprimento das condicións establecidas 

legalmente para contratar coa Administración.Presentarase conforme ao seguinte modelo: 

 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificacións en _____________, r/ 

____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación da Entidade 

___________________, con CIF n.º ___________, a efectos da súa participación na licitación 

________________________________, ante ________________________ 

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 

 

PRIMEIRO. Que se dispón a participar na contratación da xestión do servizo de PRESTACIÓN DE 

AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE FOZ. 

SEGUNDO.Que cumpre con todos os requisitos previos esixidos polo apartado primeiro do artigo 146 

do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público para ser adxudicatario do contrato de xestión 

do servizo de PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE FOZ », en 

concreto: 

            — Que posúe personalidade xurídica e, se é o caso, representación. 

— Que está debidamente clasificada a empresa ou, se é o caso, que conta cos requisitos de 

solvencia económica, financeira e técnica ou profesional. 

— Que non está incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no artigo 60 do Texto 

Refundido da Lei de Contratos do Sector Público e encóntrase ao corrente do cumprimento das súas 

obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes. 
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— Que se somete á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas 

as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, 

ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitador. (No caso de empresas 

estranxeiras) 

— Que o enderezo de correo electrónico en que efectuar notificacións é 

__________________________. 

TERCEIRO. Que se compromete a acreditar a posesión e validez dos documentos a que se fai referencia 

no apartado segundo desta declaración, no caso de que sexa proposto como adxudicatario do contrato 

ou en calquera momento en que sexa requirido para iso. 

 

E para que conste, asino a presente declaración. 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Sinatura do declarante, 

 

 

Asdo.: ________________» 

 

C)Unións temporais de empresas: No caso de que o licitador fose unha unión temporal de 

empresarios (UTE), deberán achegar ademais un documento privado no que indique o nome e 

circunstancias dos que a constitúen e a participación de cada un, así como que asumen o 

compromiso de constituírse formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do 

contrato. Este documento deberá ir asinado polo representante de cada unha das empresas en el 

deberá designarse a persoa que durante a tramitación do procedemento de contratación e ata a 

adxudicación do contrato ostentará a representación de todos eles fronte á Administración. 

D) Declaración de empresas vinculadas: no caso de que a empresa concorra á licitación con 

empresas pertencentes a un mesmo grupo, nos termos a que se refire o art. 145 do TRLCSP, 

presentarase necesariamente unha declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa 

denominación social, debendo constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por 

todas as empresas vinculadas que concorran á licitación. 

E) Autorización para a cesión de información relativa a obrigas tributarias e da Seguridade 

Social en procedementos de contratación. 

F) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades 

Autónomas: e certificado comunitario de clasificación: 

-Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a correspondente 

certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da TRLCSP. en cuxo caso 

estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuízo de que a 

administración poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a fin de 

verificar ou comprobar a súa exactitude ou vixencia. 

-Os certificados comunitarios de clasificación ou documentos similares que acrediten a inscrición 

en listas oficiais de empresarios autorizados para contratar establecidas polos Estados membros 

da Unión Europea, deberán indicar as referencias que permitisen a inserción do empresario na 

lista ou a expedición da certificación, así como a clasificación obtida. 

Os licitadores inscritos deberán presentar unha declaración responsable sobre a vixencia dos 

datos anotados no Rexistro de Licitadores. Si se tivese producido alteración dos datos rexistrais 

farase mención expresa na citada declaración, unindo a documentación correspondente. 

G) Xustificación. se é o caso. de que a empresa conta na súa plantilla con un número de 

traballadores discapacitados non inferior ao 2%. 

De conformidade co disposto no TRLCSP, e aos efectos de ponderar que os licitadores cumpren o 

disposto na Lei 13/1982, de 7 de abril, de integración social dos minusválidos, relativo á obriga 

de contar con un 2 % de traballadores con discapacidade ou adoptar as medidas alternativas 

correspondentes, os licitadores (nos supostos en que sexa obrigatorio) deberán aportar un 

certificado da empresa en que conste tanto o número global de traballadores de plantilla como o 

número particular de traballadores con discapacidade na mesma ou, no caso de optar polo 

cumprimento das medidas alternativas legalmente previstas, unha copia da declaración de 

excepcionalidade e unha declaración do licitador coas concretas medidas a tal efecto aplicadas. 
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H)Orixinal ou copia compulsada da inscrición no Rexistro de Entidades prestadoras de servizos 

sociais da Xunta de Galicia. 

 

Sobre B "DOCUMENTACIÓN AVALIABLE AUTOMÁTICAMENTE POLA  APLICACIÓN 

DE FORMULAS". 

 

Conterá a documentación relativa a aqueles criterios cuantificables de forma automática por 

aplicación de fórmulas e que se relacionan na cláusula décima do prego; en concreto: 

-Oferta económica  

-Melloras. 

 

SOBRE «C»DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE XUÍZOS DE VALOR  

Incluirá aqueles documentos que sexan precisos para a valoración dos criterios que dependan dun 

xuízo de valor. 

- Visión xeral do proxecto funcional dos servizos, así como dos obxectivos.  

 

- Sistemas de organización do traballo diario, controis, avaliacións e coordinación das 

diferentes tarefas.  

 

- Sistemas de atencións aos usuarios.  

 

- Deseño de programas socio-asistenciais para os usuarios do servizo.  

 

- Cadro de persoal: os licitadores deberán especificar o número de profesionais, co seu 

perfil, que dedicarán á prestación do servizo, diferenciando os ratios mínimos garantidos por 

cada categoría profesional e tipo de praza e a plantilla total de persoal a contratar.  
 

CLÁUSULA NOVENA. Garantía provisional 

  

Non se esixe 

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de adxudicación 

 

Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa 

atenderase a varios criterios de adxudicación. 

 A.     Criterios avaliable automaticamente pola aplicación de fórmulas, puntuaranse en orde 

decrecente: 

 Criterios obxectivos de adxudicación: valoración de ponderación:  

1.- Melloras específicas. De 0 a 30 puntos:  

As melloras deberán estar debidamente cuantificadas para a súa valoración.- 

 

a) Contía económica global/ano para adquisición de axudas técnicas para ser empregadas nos 

domicilios dos usuarios e que comprenderán a compra dalgún dos elementos da lista que se sinalan a 

continuación ou outros análogos que respondan a dotar de maior autonomía aos usuarios. De  0 a 10 

puntos. 

As axudas técnicas serán: 

 

alzas bidet. cinturón seguridade 

arnés cobadeiras antiescaras 

asento xiratorio dispositivo para cambios posturais 

asento para bañeira elevador bañeira 

asento para ducha elevador para inodoro 

asento para inodoro ou bidet grúa 

barandillas abatibles cama incorporador 
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taloneiras antiescaras mesa regulable en altura 

butaca xeriátrica sábana pixama 

carro elevador  

 

Puntuarase con 0 puntos aquelas ofertas que non presenten ningunha contía económica global/ano para 

adquisición de melloras técnicas. Outorgarase a valoración máxima á oferta que presente contía 

económica global /ano para adquisición de melloras técnicas maior. O resto das ofertas serán valorados 

proporcionalmente, de acordo coa fórmula seguinte: 

 

criteriodovaloración
T
T

V i

i

















max

(PT máxima) 

 

Sendo: 

Vi: Puntuación da oferta i 

Ti: contía económica global /ano para adquisición de melloras técnicas ofertada pola empresa i. 

Tmax: contía económica global /ano para adquisición de melloras técnicas máis elevada ofertada 

 

b) número total de horas ao ano de servizos gratuítos para realizar pequenas reparacións nos 

domicilios dos usuarios. De  0 a 10 puntos. 

 

Puntuarase con 0 puntos aquelas ofertas que non presenten ningún número de horas. Outorgarase a 

valoración máxima á oferta que presente número total de horas ao ano de servizos gratuítos para 

realizar pequenas reparacións nos domicilios dos usuarios máis elevado. O resto das ofertas serán 

valorados proporcionalmente, de acordo coa fórmula seguinte: 

 

criteriodovaloración
H
H

V i

i

















max

(PT máxima) 

 

Sendo: 

Vi: Puntuación da oferta i 

Hi: número total de horas ao ano de servizos gratuítos para realizar pequenas reparacións ofertado pola 

empresa i. 

Hmax: número total de horas ao ano de servizos gratuítos para realizar pequenas reparacións máis 

elevado ofertado 

 

c) Servizos complementarios para os usuarios dos servizos que sen custe para o Concello incidan 

directamente nos usuarios, os seus familiares ou os traballadores: de 0 a 10 puntos.  

 

Puntuarase con 0 puntos aquelas ofertas que non presenten ningún servizo complementario valorado. 

Outorgarase a valoración máxima á oferta que presente Servizos complementarios para os usuarios dos 

servizos que sen custe para o Concello incidan directamente nos usuarios, os seus familiares ou os 

traballadores, cun maior valor económico. O resto das ofertas serán valorados proporcionalmente, de 

acordo coa fórmula seguinte: 

 

criteriodovaloración
S
S

V i

i

















max

(PT máxima) 

Sendo: 

Vi: Puntuación da oferta i 

Si: valor económico dos Servizos complementarios para os usuarios dos servizos que sen custe para o 

Concello incidan directamente nos usuarios os seus familiares ou os traballadores ofertado pola empresa 

i. 
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Smax: Servizos complementarios para os usuarios dos servizos que sen custe para o Concello incidan 

directamente nos usuarios os seus familiares ou os traballadores con maior valor económico ofertados 

 

2.-Proposición económica. Baixas ofertadas sobre o prezo/hora ata un máximo de 20 puntos.  

 

Puntuarase con 0 puntos aquelas ofertas que propoñan o tipo establecido. Outorgarase a valoración 

máxima á oferta máis baixa. O resto das ofertas serán valorados proporcionalmente, de acordo coa 

fórmula seguinte. 















 económicaofertaáoutorgadavaloración

B
B

V i

i

max

(PT máxima) 

Sendo: 

Vi: Puntuación da oferta i 

Bi: baixa da oferta i. Donde OTipoB ii
 ; sendo Tipo o tipo da licitación e Oi é a oferta da 

empresa i. 

Bmax: baixa da oferta máis favorable. OTipoB b


max
; onde Tipo é o tipo da licitación e Ob é a 

oferta económica máis baixa 

 

B.     Criterios cuxa ponderación dependa dun xuízo de valor: 

 1.- Valoración técnica da oferta. De 0 a 30 puntos:  

a) Desenvolvemento do proxecto organizativo e asistencial do Servizo de Axuda no Fogar na 

Modalidade de Dependentes valorados no Concello de Foz, considerándose especialmente os seguintes 

extremos: 

 

- Visión xeral do proxecto funcional dos servizos, así como dos obxectivos.  

- Sistemas de organización do traballo diario, controis, avaliacións e coordinación das 

diferentes tarefas.  

- Sistemas de atencións aos usuarios.  

- Deseño de programas socio-asistenciais para os usuarios do servizo.  

- Cadro de persoal: os licitadores deberán especificar o número de profesionais, co seu 

perfil, que dedicarán á prestación do servizo, diferenciando os ratios mínimos garantidos por 

cada categoría profesional e tipo de praza e a plantilla total de persoal a contratar.  

 

Outorgarase a valoración máxima á oferta que presente o proxecto organizativo e asistencial do Servizo 

de Axuda no Fogar na Modalidade de Dependentes valorados no Concello de Foz tecnicamente máis 

completo de acordo cos extremos marcados. O resto das ofertas serán valorados proporcionalmente, de 

acordo coa fórmula seguinte: 

 

max)(

max

PTcriteriodomáximavaloración
PT
PT

V i

i















  

Sendo: 

Vi: Puntuación da oferta i 

PTi: valoración técnica do proxecto presentado pola empresa i. 

PTmax: valoración máxima outorgada ao proxecto mellor considerado tecnicamente 

 

Criterios de desempate. 

 

Establécese preferencia de adxudicación do contrato, en igualdade de valoración, para as proposicións 

presentadas por aquelas empresas públicas ou privadas que, no momento de acreditar a súa solvencia 

técnica, teñan no seu cadro de persoal un número de traballadores traballadores con discapacidade 

superior a 2%, sempre que ditas proposicións igualen nos seus termos á mais vantaxosa dende o punto 

de vista dos criterios obxectivos que sirvan de base para a adxudicación. 
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Se aínda así persistira o empate, terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador que 

dispoña de maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade na súa plantilla. 

Os licitadores que pretendan contar para a adxudicación coa preferencia regulada nos 

parágrafos anteriores, deberán aportar ao tempo de presentar a súa proposición, a seguinte 

documentación: 

1.- Documento TC2 (relación nominal de traballadores) correspondente todo o persoal da 

empresa. 

2.- Relación de traballadores fixos con discapacidade, acompañada da resolución ou certificación 

acreditativa do grao e vixencia da discapacidade. 

3.Contrato de traballo dos traballadores fixos con discapacidade. 

 

OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS. 

 

1-Cando a mesa de contratación entenda que algunha das proposicións podería ser cualificada 

como anormal ou desproporcionada, tramitará o procedemento previsto ao efecto no artigo 152.3 

do TRLCSP, e á vista do seu resultado proporá ao órgano de contratación a aceptación ou 

rexeitamento da oferta de que se trate . 

2-Considerarase. en principio. como desproporcionadas ou anormais as ofertas que se  atopen 

nos seguintes supostos: 

-Número de ofertas: l. A oferta é temeraria se é inferior no prezo de licitación (en calquera das 

súas modalidades) en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é 

superior a 16,67%. 

-Número de ofertas: 2. Unha das ofertas (en calquera das súas modalidades resulta temeraria se é 

inferior a outra en máis dun 13,33% 

-Número de ofertas: 3. Serán ofertas temerarias (en calquera das súas modalidades) aquelas que 

sexan inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% de dita media. 

Con todo, excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á 

media de todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse temerarias todas as 

ofertas con baixas porcentuais superiores a 16,67. 

-Número de ofertas: 4 ou máis. Consideraranse temerarias aquel as ofertas (en calquera das súas 

modalidades) que sexan inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% de dita 

media. Non en tanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 

6,67% desta, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En 

todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres a nova media calcularase sobre as 

tres ofertas de menor contía. 

Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal da 

oferta e en función da documentación que presente o adxudicatario no trámite de xustificación da 

oferta, ou na documentación xa presentada, os seguintes: 

 

1° .-Adecuada xustificación dos prezos ofertados. 

2° .-Relación entre a solvencia da empresa e a oferta presentada. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMEIRA. Mesa de contratación 

  

A mesa de contratación, de acordo co establecido no punto 10 da disposición adicional segunda do texto 

refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de 

novembro, en relación co artigo 21.2 do Real decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve 

parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, estará presidida por un 

membro da corporación ou un funcionario dela e actuará como secretario un funcionario da 

corporación. Formarán parte dela, polo menos, catro vogais, entre os que estará o secretario ou, se é o 

caso, o titular do órgano que teña atribuída a función de asesoramento xurídico e o interventor, así como 

aqueloutros que designe o órgano de contratación entre o persoal funcionario de carreira ou persoal 

laboral ao servizo da corporación, ou membros electos dela.  

Conforman a mesa de contratación os seguintes membros: 

— JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, (Alcalde do concello de Foz), que actuará como presidente da 

mesa. 
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— ANA BARREIRO GÓMEZ, vogal (Secretaria da Corporación). 

— PAULA CAMPOS RODRÍGUEZ, vogal (Interventor da Corporación). 

— CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ, vogal (Traballador Social do concello de Foz). 

— ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, vogal (PSdeG-PSOE) 

— XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, vogal (MIXTO-BNG) 

— XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, vogal (UNIFOZ) 

— ANA MARÍA PÉREZ MOREDA, secretaria (funcionaria da Corporación) 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. Prerrogativas da Administración 

 

O órgano de contratación, de acordo co artigo 210 do texto refundido da Lei de contratos do sector 

público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, ten as seguintes 

prerrogativas: 

a) Interpretación do contrato. 

b) Resolución das dúbidas que ofreza o seu cumprimento. 

c) Modificación do contrato por razóns de interese público. 

d) Acordar a resolución do contrato e determinar os efectos desta. 

 

En todo caso, daráselle audiencia ao contratista, para o que deberán seguirse os trámites previstos no 

artigo 211 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto 

lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.  

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCEIRA. Apertura de proposicións 

  

A apertura das proposicións deberase efectuar no prazo máximo dun mes, contado desde a data de 

finalización do prazo para presentar as ofertas.  

A mesa de contratación constituirase o décimo día hábil despois da finalización do prazo de presentación 

das proposicións (considerarase inhábil para estes efectos os sábados), ás 10.00 horas. Esta procederá á 

apertura dos sobres «A» e cualificará a documentación administrativa contida neles.  

Se for necesario, a mesa concederá un prazo non superior a tres días para que o licitador corrixa os 

defectos ou omisións emendables observados na documentación achegada. 

Procederase despois á apertura e exame dos sobres «C», que conteñen os criterios cuxa ponderación 

depende dun xuízo de valor. 

Logo da lectura das devanditas proposicións, a mesa poderá solicitar todos os informes técnicos que 

considere precisos para a valoración delas de acordo cos criterios e coas ponderacións establecidas 

neste prego. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. Requerimento da documentación 

 

Unha vez reunida de novo a mesa de contratación, darase a coñecer a ponderación asignada aos 

criterios dependentes dun xuízo de valor. Despois procederase á apertura dos sobres «B». 
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Á vista da valoración dos criterios cuxa ponderación depende dun xuízo de valor (sobre «C») e dos 

criterios cuxa ponderación é automática (sobre «B»), a mesa de contratación propoñerá o licitador que 

presentase a oferta economicamente máis vantaxosa. 

 O órgano de contratación requiriralle ao licitador que presente a oferta economicamente máis 

vantaxosa que, dentro do prazo de dez días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que 

recibise o requirimento, presente a documentación xustificativa de cumprir os requisitos quye 

dispón o artigo 146.1 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo 

Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro. :-Que posúe personalidade xurídica e, se é o 

caso, representación.-Que está debidamente clasificada a empresa ou, se é o caso, que conta cos 

requisitos de solvencia económica, financeira e técnica ou profesional,-Que se somete á 

Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de 

modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro 

xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitador. (No caso de empresas 

estranxeiras),-O enderezo de correo electrónico en que efectuar notificacións -E de estar ao día 

no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, ou que autorice ao órgano 

de contratación para obter de forma directa a acreditación diso. -E de ter constituída a garantía 

definitiva que sexa procedente. -Cando se exerzan actividades suxeitas ao Imposto de Actividades 

Económicas, orixinal ou copia compulsada da alta no IAE referida ao exercicio corrente, ou do 

último recibo do devandito imposto, completado cunha declaración responsable de non terse dado 

de baixa na matrícula do mesmo; e no seu caso, declaración responsable de atoparse exento.-

Cando os licitadores tivesen concorrido en Unión Temporal de Empresas, a correspondente 

escritura de constitución.-Calquera outro documento acreditativo da súa aptitude para contratar 

ou da efectiva disposición de medios conforme ao artigo 64.2 do texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro 

que lle reclame o órgano de contratación. 

Se no prazo concedido non se presentase a devandita documentación, entenderase que o licitador 

retirou a súa oferta, procedéndose neste caso a recadar a mesma documentación ao seguinte 

licitador pala arde na que tivesen quedado clasificadas as ofertas. 

O licitador que non cumprimente o establecido neste apartado dentro do prazo sinalado mediando 

dolo , culpa ou neglixencia poderá ser declarado en prohibición de contratar segundo o previsto 

no artigo 60. 2. d) do TRLCSP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. Garantía definitiva  

  

O licitador que presente a oferta economicamente máis vantaxosa deberá acreditar a constitución da 

garantía dun 5% do importe de adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido. 

Esta garantía poderá prestarse nalgunha das seguintes formas: 

 a) En efectivo ou en valores de débeda pública, con suxeición, en cada caso, ás condicións establecidas 

nas normas de desenvolvemento desta lei. O efectivo e os certificados de inmobilización dos valores 

anotados depositaranse na Caixa Xeral de Depósitos ou nas súas sucursais encadradas nas delegacións 

de Economía e Facenda, ou nas caixas ou establecementos públicos equivalentes das comunidades 

autónomas ou entidades locais contratantes ante as cales deban producir efectos, na forma e coas 

condicións que as normas de desenvolvemento desta lei establezan.  

 b) Mediante aval, prestado na forma e condicións que establezan as normas de desenvolvemento desta 

lei, por algún dos bancos, caixas de aforro, cooperativas de crédito, establecementos financeiros de 

crédito e sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que se deberá depositar 

nos establecementos sinalados na alínea a) anterior.  

 c) Mediante contrato de seguro de caución, subscrito na forma e condicións que as normas de 

desenvolvemento desta lei establezan, cunha entidade aseguradora autorizada para operar no ramo. O 

certificado do seguro deberase entregar nos establecementos sinalados na alínea a) anterior. 

A garantía non será devolta ou cancelada ata que se produza o vencemento do prazo de garantía e se 

cumpra satisfactoriamente o contrato. 

Esta garantía responderá aos conceptos incluídos no artigo 100 do texto refundido da Lei de contratos 

do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro. 
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CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados 

  

Cando a mesa de contratación entenda que algunha das proposicións podería ser cualificada 

como anormal ou desproporcionada, tramitará o procedemento previsto ao efecto no artigo 152.3 

do TRLCSP, e á vista do seu resultado proporá ao órgano de contratación a aceptación ou 

rexeitamento da oferta de que se trate . 

Considerarase. en principio. como desproporcionadas ou anormais as ofertas que se  atopen nos 

seguintes supostos: 

-Número de ofertas: l. A oferta é temeraria se é inferior no prezo de licitación (en calquera das 

súas modalidades) en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é 

superior a 16,67%. 

-Número de ofertas: 2. Unha das ofertas (en calquera das súas modalidades resulta temeraria se é 

inferior a outra en máis dun 13,33% 

-Número de ofertas: 3. Serán ofertas temerarias (en calquera das súas modalidades) aquelas que 

sexan inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% de dita media. 

Con todo, excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á 

media de todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse temerarias todas as 

ofertas con baixas porcentuais superiores a 16,67. 

-Número de ofertas: 4 ou máis. Consideraranse temerarias aquel as ofertas (en calquera das súas 

modalidades) que sexan inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% de dita 

media. Non en tanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 

6,67% desta, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En 

todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres a nova media calcularase sobre as 

tres ofertas de menor contía. 

Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal da 

oferta e en función da documentación que presente o adxudicatario no trámite de xustificación da 

oferta, ou na documentación xa presentada, os seguintes: 

 

1° .-Adecuada xustificación dos prezos ofertados. 

2° .-Relación entre a solvencia da empresa e a oferta presentada. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA. Adxudicación do contrato 

  

Unha vez recibida a documentación solicitada, o órgano de contratación deberá adxudicar o contrato 

dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. 

En ningún caso poderá ser declarada deserta unha licitación se existe algunha oferta ou proposición que 

sexa admisible de acordo cos criterios que recolle este prego. 

 A adxudicación, que deberá ser motivada, notificaráselles aos candidatos ou licitadores e, 

simultaneamente, publicarase no perfil do contratante.  

 A notificación deberá conter, en todo caso, a información necesaria que lle permita ao licitador excluído 

ou candidato descartado interpor un recurso suficientemente fundado contra a decisión de adxudicación. 

En particular, expresará os seguintes aspectos:  

1. En relación cos candidatos descartados, a exposición resumida das razóns polas que se 

desestimou a súa candidatura.  

2. Respecto dos licitadores excluídos do procedemento de adxudicación, tamén de forma resumida, 

as razóns polas cales non se admitiu a súa oferta.  

3. En todo caso, o nome do adxudicatario, as características e vantaxes da proposición do 

adxudicatario determinantes de que fose seleccionada a oferta deste con preferencia ás que 

presentasen os restantes licitadores cuxas ofertas fosen admitidas.  

4. Na notificación e no perfil do contratante indicarase o prazo en que debe procederse á 

formalización.  
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A notificación farase por calquera dos medios que permiten deixar constancia da súa recepción polo 

destinatario. En particular, poderase efectuar por correo electrónico ao enderezo que os licitadores ou 

candidatos indicasen ao presentaren as súas proposicións, nos termos establecidos no artigo 28 da Lei 

11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.  

Porén, o prazo para considerar rexeitada a notificación, cos efectos previstos no artigo 59.4 da Lei 

30/1992, do 26 de novembro, será de cinco días. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO OITAVA. Formalización do contrato 

 

A formalización do contrato en documento administrativo farase dentro dos quince días hábiles seguintes 

á data da notificación da adxudicación; este documento constituirá título suficiente para acceder a 

calquera rexistro público. 

O contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública e os correspondentes gastos 

correrán pola súa conta. 

Cando, por causas imputables ao contratista, non se puidese formalizar o contrato no prazo indicado, a 

Administración poderá acordar a incautación sobre a garantía definitiva do importe da garantía 

provisional que, de ser o caso, se esixise. 

A formalización dos contratos cuxa contía sexa igual ou superior ás cantidades indicadas no 

artigo 122.3 publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación indicando, como 

mínimo, os mesmos datos mencionados no anuncio da adxudicación. 

Cando a contía do contrato sexa igual ou superior a 100.000 euros ou , no caso de contratos de 

xestión de servizos públicos, cando o orzamento de gastos de primeiro establecemento sexa igual 

ou superior ao dito importe, ou o seu prazo de duración exceda os cinco anos, deberase publicar, 

ademais, no Boletín Oficial da Provincia, un anuncio en que se dea conta da dita formalización, 

nun prazo non superior a corenta e oito días contados desde a data desta. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. Dereitos e obrigas do adxudicatario 

 

O contrato executarase con suxeición ao establecido nas súas cláusulas e nos pregos, e de acordo coas 

instrucións que o órgano de contratación lle dea ao contratista para a súa interpretación. 

 O/a contratista queda abrigado/a a aportar e empregar para a execución do contrato todos os medios 

persoais e materiais que tivese comprometido na súa oferta. Ditos medios terán a consideración de 

mínimos, e deberán de aumentarse si fose necesario para a correcta execución do contrato. 

O persoal preciso para a execución do contrato dependerá exclusivamente da entidade 

adxudicataria, a cal terá todos os dereitos e deberes inherentes á súa condición de empregador 

respecto deste, senda a Administración contratante de todo allea ás referidas relacións. Por 

conseguinte, en ningún caso poderá alegarse dereito ningún polo referido persoal en relación coa 

Administración contratante nin esixirse a esta responsabilidades de calquera clase, como 

consecuencia das obrigas existentes entre o adxudicatario e os seu s empregados, aínda no 

suposto de que os despedimentos ou medidas que a empresa adopte se baseen no incumprimento, 

interpretación ou resolución do contrato. 

O/A contratista queda abrigado, respecto do persoal destinado á execución do contrato, no 

cumprimento da normativa laboral, da Seguridade Social e de prevención de riscos laborais e 

seguridade e saúde no traballo que se encontre vixente en cada momento. No caso de accidente ou 

prexuízo de calquera índole ocorrido aos traballadores con ocasión do exercicio dos seus 

cometidos, o/a adxudicatario/a cumprirá ca disposto nas normas vixentes, baixo a súa 

responsabilidade, sen que estas alcancen de ningún modo á Administración contratante. 

O/A contratista comprométese a retribuír axeitadamente ao persoal destinado ao servizo, 

asumindo de forma directa e non trasladable á Administración contratante o custo de calquera 

mellora nas condicións de traballo e/ou nas súas rctribucións, xa sexa como consecuencia de 

convenios colectivos, pactos ou acordos de calquera índole. Asemade será responsabilidade an 



 

 

CONCELLO DE FOZ (LUGO) 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

C.I.F. P-2701900I  -  Tel. 982 140027  -  Fax 982 141600  -  Álvaro Cunqueiro, 24  -  27780  FOZ (Lugo) 

27  

empresa contratista facilitar nos seus traballadores os medios materiais precisos para levar a 

cabo o seu traballo. 

Será abriga da empresa contratista indemnizar todos os danos e prexuízos que se causen, por si 

ou polo persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros, como consecuencia das operacións 

que requira a execución do contrato. 

Será obriga da empresa adxudicataria contratar un seguro de responsabilidade civil que cubra as 

garantías e indemnizacións que se poidan reclamar por danos e prexuízos. Deberá presentar un 

exemplar da dita póliza despois da adxudicación do contrato e antes da súa formalización , así 

como certificado ou documento acreditativo expedido pala entidade aseguradora de que se 

encontra ao corren te dos pagos. Asemade, estará obrigado a presentar ao vencemento da póliza, 

o recibo acreditativo do pago da póliza correspondente. 

A adxudicataria está obrigada a prestar o servizo coa continuidade convida e garantir aos 

particulares o dereito a utilizalo nas condicións que establecidas e mediante o abono da 

contraprestación económica que resulte pertinente, no seu caso. 

A adxudicataria garantirá unha atención dilixente e capacidade de empatía ca/a beneficiario/a, 

tendo en conta o tipo de usuario deste servizo. 

Serán por canta do contratista os gastos dos anuncios de licitación e adxudicación e de 

formalización do contrato . 

O contratista será responsable da calidade técnica dos traballos que desenvolva e das prestacións e 

servizos realizados, así como das consecuencias que se deduzan para a Administración ou para terceiros 

das omisións, erros, métodos inadecuados ou conclusións incorrectas na execución do contrato. 

 Ademais, son obrigas específicas do contratista as seguintes:  

— O contratista está obrigado a dedicar ou adscribir á execución do contrato os medios 

persoais ou materiais suficientes para iso (artigo 64.2 do texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de 

novembro).  

— Gastos esixibles ao contratista. Son pola conta do contratista os gastos e impostos do 

anuncio ou anuncios de licitación e adxudicación, ata o límite máximo de 500,00 euros, da 

formalización do contrato, así como calquera outros que resulten de aplicación, segundo as 

disposicións vixentes, na forma e contía que estas sinalen.  

 

CLÁUSULA VIXÉSIMA. Prazo de garantía  

  

O obxecto do contrato quedará suxeito a un prazo de garantía de seis meses contado desde a data de 

recepción ou conformidade do traballo. Durante este prazo a Administración poderá comprobar que o 

traballo realizado se axusta ás prescricións establecidas para a súa execución e cumprimento e ao 

estipulado neste prego e no de prescricións técnicas. Unha vez transcorrido o prazo de garantía sen que 

se formulasen reparos aos traballos executados, quedará extinguida a responsabilidade do contratista. 

Se durante o prazo de garantía se acredita a existencia de vicios ou defectos nos traballos efectuados, o 

órgano de contratación terá dereito a reclamar do contratista a súa emenda. 

Cumpridas polo contratista as abrigas derivadas do contrato, e prestada a conformidade polo 

órgano de contratación, se non resultaren responsabilidades que deban exercitarse sobre a 

garantía definitiva, acordarase a devolución ou cancelación desta, de conformidade ca 

establecido no artigo 102 do TRLCSP. 

 

CLÁUSULA VIXÉSIMO PRIMEIRA. Execución do contrato 

  

O contrato executarase con suxeición ao establecido neste prego de condicións e no prego de 

prescricións técnicas, e de acordo coas instrucións que lle dea ao contratista para a súa interpretación o 

órgano de contratación. 
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A execución do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, pero a Administración 

conservará os poderes de coordinación necesarios para asegurar a boa marcha dos servizos de 

que se trate. 

 

CLÁUSULA VIXÉSIMO SEGUNDA. Modificación do contrato, Cesión, Subcontratación e 

Suspensión do contrato 

  

1.-Modificación do contrato 

Deberase ter en conta que, de conformidade co artigo 105 do texto refundido da Lei de contratos do 

sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, sen prexuízo dos 

supostos previstos na dita normativa para os casos de sucesión na persoa do contratista, cesión do 

contrato, revisión de prezos e prórroga do prazo de execución, os contratos do sector público só se 

poderán modificar cando así se previse nos pregos ou no anuncio de licitación ou nos casos e cos 

límites establecidos no artigo 107 do mesmo texto legal.  

Nos demais supostos, se for necesario que a prestación se executase de forma distinta á pactada, 

inicialmente deberase proceder á resolución do contrato en vigor e á subscrición doutro baixo as 

condicións pertinentes. 

 Así, a normativa de contratación permite modificar os contratos do sector público: 

1.     Sempre que nos pregos ou no anuncio de licitación se advertise expresamente desta posibilidade e 

se detallasen de forma clara, precisa e inequívoca as condicións en que se poderá facer uso dela, así 

como o alcance e os límites das modificacións que se poden acordar con expresa indicación da 

porcentaxe do prezo do contrato a que, como máximo, poidan afectar, e o procedemento que se debe 

seguir para isto.  

 2.     As modificacións non previstas nos pregos ou no anuncio de licitación só se poderán efectuar 

cando se xustifique suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias: 

a) Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as necesidades que se pretenden cubrir 

mediante o contrato debido a erros ou omisións padecidos na redacción do proxecto ou das 

especificacións técnicas.  

b) Inadecuación do proxecto ou das especificacións da prestación por causas obxectivas que 

determinen a súa falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeolóxico, hídrico, 

arqueolóxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade á adxudicación do 

contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de 

acordo cunha boa práctica profesional na elaboración do proxecto ou na redacción das 

especificacións técnicas.  

c) Forza maior ou caso fortuíto que fixesen imposible a realización da prestación nos termos 

inicialmente definidos.  

d) Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre 

que a súa dispoñibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se producise con 

posterioridade á adxudicación do contrato.  

e) Necesidade de axustar a prestación a especificacións técnicas, ambientais, urbanísticas, de 

seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade á adxudicación do contrato. 

 

2-Cesión 

 

Admitirase a cesión do contrato sempre que as cualidades técnicas ou persoais do cedente non 

fosen causa determinante da súa adxudicación e se cumpran os requisitos establecidos no artigo 

226.2 do TRLCSP entre os que se encontra a preceptiva, expresa e previa autorización da cesión 

por parte do órgano de contratación. 

Así mesmo, para que a cesión produza efectos fronte á Administración contratante, deberán 

cumprirse, igualmente, todos os demais requisitos sinalados na citada norma. 

 

3.-Subcontratación 
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Poderán subcontratarse polo adxudicatario, as prestacións complementarias ofertadas coma 

melloras, dentro do límite establecido no Texto Refundido da Lei de contratos do sector público, 

aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro. 

 

4.-Suspensión do contrato 

Se a administración acordara a suspensión do contrato ou aquela tivera lugar pola aplicación do 

disposto no artigo 216 do TRLCSP, levantarse un acta na que se consignarán as circunstancias 

que a motivaron e a situación de feito na execución daquel. 

Acordada a suspensión, a administración abonará ao contratista, no seu caso, os danos e 

prexuízos efectivamente sufridos por este. . 

 

CLÁUSULA VIXÉSIMO TERCEIRA. Penalidades por incumprimento 

  

— Cando o contratista, por causas imputables a el, incorra en demora respecto ao cumprimento do 

prazo total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola 

imposición das penalidades diarias na proporción de 1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do 

contrato. 

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato, o órgano de 

contratación estará facultado para proceder á resolución deste ou acordar a continuidade da súa 

execución con imposición de novas penalidades. 

— Cando o contratista, por causas imputables a el, incumpra a execución parcial das prestacións 

definidas no contrato, a Administración poderá optar, indistintamente, pola súa resolución ou pola 

imposición das penalidades establecidas anteriormente. 

— Cando o contratista incumpra a adscrición á execución do contrato de medios persoais ou materiais 

suficientes para iso, impoñeranse penalidades na proporción na proporción de 1,20 euros por cada 

1.000 euros Segundo a gravidade do incumprimento e a súa contía non poderá ser superior ao 10% do 

orzamento do contrato. 

As penalidades imporanse por acordo do órgano de contratación, adoptado por proposta do responsable 

do contrato, se houber un designado, que será inmediatamente executivo, e faranse efectivas mediante a 

dedución das cantidades que, en concepto de pagamento total ou parcial, se lle deban aboar ao 

contratista ou sobre a garantía que, de ser o caso, se constituíse, cando non poidan deducirse das 

mencionadas certificacións. 

A imposición de penalidades non exclúe a indemnización a que poida ter dereito a administración 

polos danos e prexuízos ocasionados polo contratista. 

Se do incumprimento por parte do contratista se derivase perturbación grave e non reparable por outros 

medios no servizo público, e a Administración non decidise a resolución do contrato, poderá acordar a 

intervención do mesmo ata que aquela desapareza. En todo caso , o contratista deberá abonar á 

Administración os danos e prexuízos que efectivamente lle irrogase 

  

CLÁUSULA VIXÉSIMO CUARTA. Extinción do contrato 

  

O contrato extinguirase por cumprimento ou por resolución. 

 

1.-Cumprimento do contrato.Recepción e liquidación. 

 

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realizase, de acorde cos termos 

deste e a satisfacción da administración, a totalidade da prestación. 

O contratista queda abrigado a observar no cumprimento do contrato todo o disposto no 

clausulado do presente prego , así como no de prescricións técnicas e no TRLCSP, en concreto, 

no relativo ao cumprimento e efectos do contrato de servizos  no artigo 307 do TRLCSP. 

Una vez cumprIdos os trámites sinaladOS na cláusula anterior, e a efectos do previsto no artícugo 

204.3 del RXLCAP se se considera que a prestación obxeto do contrato reúne as condicións 
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debidas, procederase a súa recepción, extendéndose o efecto o certificado de conformidade do 

responsable del contrato(se se nombrara) ou no seu caso, do técnico municpal responsable dos 

servizos sociais. 

Dito acto será comunicado, cando resulte preceptivo, a  Intervención, a efectos da súa asistencia 

potestativa o mesmo nas súas funcións de comprobación da inversión. 

Ata que teña lugar a recepción, o adxudicatario responderá da correcta realización da prestación 

obxeto do contrato e dos defectos que nela houbera, sen que sexa eximente nin outorgue derito 

algún a circunstancia de que os representantes da Administración o examinaran ou recoñecido 

durante a súa elaboración, o aceptado en comprobación, valoracións ou certificacións parciais. 

Se a prestación do contratista non reúne as condicións necesarias para proceder a súa recepción, 

dictaranse por escrito as instruccións oportunas para que subsane os defectos observados e 

cumpra as súas obrigacións no prazo que para ello se fixe, non procedendo a recepción ata que 

ditas instruccións se cumprirán, extendéndose entón o certificado correspondente. o 

incumprimento das instruccións sen motivo xustificado será causa de resolución, cos efectos que 

legalmente procedan. 

Si os traballos efectuados non se adecuan á prestación contratada, como consecuencia de vicios 

ou defectos imputables o contratista, o órgano de contratación poderá rexeitar a mesma, 

quedando exento da obrigación de pago ou tendo dereito, no seu caso, a recuperación do prezo 

satisfeito.  

Dentro do prazo dun mes, a contar dende a data do certificado de conformidade, deberá 

acordarse e ser notificada o contratista a liquidación correspondente do contrato e abonarase se, 

no su caso, o saldo resultante. 

 

2.-Resolución. 

A resolución do contrato producirase nos supostos que se sinalan neste prego e nos fixados nos 

artigos 308 e 309 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real 

decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, ademais do establecido no artigo 32.b) do mesmo 

corpo legal en canto ós efectos da falta de capacidade, solvencia e das prohibicións para 

contratar,e será acordada polo órgano de contratación, de oficio ou por instancia do contratista. 

Así mesmo, poderán motivar a resolución do contrato: 

1) As reiteradas deficiencias na execución do contrato ou a interrupción da execución mesma, 

salvo caso de forza maior. Unicamente terán a consideración de casos de forza maior os 

consignados no artigo 231.2 da LCSP. 

2) A obstrución ás facultades de coordinación da Administración. 

Considerarase igualmente xusta causa de resolución do contrato por incumprimento do 

contratista a reiterada obstrución ou falta de colaboración para facer efectivas as facultades de 

coordinación recoñecidas á Administración no presente prego, previamente advertida por 

escrito. 

3) O incumprimento da obriga do contratista de gardar sixilo respecto ós datos ou antecedentes 

que, non sendo públicos ou notorios, estean relacionados co obxecto do contrato, dos que teña 

coñecemento con ocasión do mesmo. 

4) A manifesta falta de calidade na prestación do servizo. 

5) A desatención e/ou trato deficiente cara ós usuarios/as do servizo. 

6) O órgano de contratación poderá resolver o contrato por incumprimento reiterado das 

prescricións técnicas do servizo, así como en canto aos medios persoais ou materiais 

comprometidos, tempos de resposta e/ou resultados asignados ao servizo. 

A resolución do contrato dará dereito ó contratista, en todo caso, a percibir o prezo dos servizos 

que efectivamente realizara con arranxo no contrato e que se recibirán pola Administración. 

A aplicación e os efectos das causas de resolución do contrato serán as previstas legalmente, con 

carácter principal nos artigos 224 , 225, 308 e 309 do TRLCSP. 

 

CLÁUSULA VIXÉSIMO QUINTA. Réxime xurídico do contrato 

  

Este contrato ten carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación, efectos e extinción 

rexeranse polo establecido neste prego; para o non previsto nel, serán de aplicación o texto refundido da 

Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro; o 

Real decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de 

outubro, de contratos do sector público, e o Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se 
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aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, en todo o que estea 

vixente tras a entrada en vigor do Real decreto 817/2009.  

Tamén se rexerá por: 

-Decreto 99/2012, de 16 de Marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu 

finanzamento(DOGA nº63 do 30/03/2012) 

-Orde de 22 de xanerio de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar (DOGA nº22 do 

2/02/2009). 

-Orde do 2 de xaneiro de 2012 desenvolvemento do decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula 

o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do SAAD, 

o procedemento para a elaboración do PIA e organización e funcionamento dos órganos técnicos 

competentes(DOGA nº9,do 13/01/12). 

-Orde de 19-04-2013 pola que se modifica a Orde 2-04-13 desenvolvemento do decreto 15/3010, do 4 de 

febreiro. Corrección de erros da Orde do 19 de abril de 2013. (DOG nº 94 do 20/05/2013). 

-Decreto 149/2013, do 5 de setembro polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción 

da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de 

participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo. (DOG nº 182 de 24/09/2013). 

-Ordenanza e regulamento municipais do servizo de Axuda no Fogar. 

-Decreto 15/3010, do 4 de febreiro, polo que se egula o procedemento para o recoñecemento da 

situación de dependencia e do dereito ás prestacións do SAAD, o procedemento para a eleboración do 

PIA e organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes(DOGA nº9,do 13/01/12). 

-Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.. 

-Lei 39/2006, de 4 de decembro, de promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación 

de dependencia. 

- Decreto 223/01, de 23 decembro.  

-De maneira supletoria, aplicaranse as demais normas de dereito administrativo e, na falta delas, as 

normas de dereito privado 

A cuestións litixiosas xurdidas sobre a interpretación, modificación, resolución e efectos que 

podan plantexarse durante o desenvolvemento do contrato serán resoltas po lo órgano de 

contratación, previa audiencia do contratista. 

Os acordos adoptados para a súa resolución porán fin á vía administrativa e serán 

inmediatamente executivos. 

Contra eles poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola 

Lei reguladora da devandita xurisdición, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer 

recurso potestativo de reposición, de conformidade co disposto nos artigos 116 e 117 da Lei  

30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 

administrativo común, así como calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. 

Será susceptible de recurso especial en materia de contratación, previo a interposición do 

contencioso administrativo os supostos previstos no artigo 40 do TRLCSP.A interposición do 

citado recurso terá carácter potestativo e deberá efectuarse no prazo de 15 días hábiles contados 

a partir do seguinte a  aquel no que se remita a notificación do acto impugnado de conformidade 

co disposto no artigo 151.4 do TRLCSP, sen que proceda a interposición do recurso potestativo 

de reposición.Contra a resolución do recursos especial en mateia de contratación, só caberá a 

interposición do recurso contencioso-administrativo. 

Para aqueles supostos non contemplados no citado artigo, e de conformidade co establecido nos 

artigos 116 e 117 da Lei  30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións 

públicas e do procedemento administrativo común, poderán interpoñer recurso potestativo de 

reposición ou ser impugnados directamente ante o orde xurisdiccional contencioso-

administrativo. 

 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130520/AnuncioCA05-140513-0003_gl.pdf
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CLÁUSULA VIXÉSIMO SEXTA. Confidencialidade e Protección de datos de carácter personal 

  

Sen prexuízo das disposicións do TRLCSP relativas á publicidade que debe darse aos candidatos 

e aos licitadores, estes poderán designar como confidencial parte da información facilitada por 

eles ao formular as ofertas, en especial con respecto aos secretos técnicos ou comerciais e aos 

aspectos confidenciais das mesmas, Os órganos de contratación non poderán divulgar esta 

información sen o seu consentimento. 

O/a contratista deberá respectar o carácter confidencial daquela información á que teña acceso 

con ocasión da execución do contrato á que se lle tivese dado o referido carácter nos pregos ou 

no contrato, ou que pala súa propia natureza deba ser tratada como tal. 

De igual modo, responsabilizase de que o tratamento de datos de carácter persoal que se poida 

realizar no marco da prestación do servizo se levará a cabo de conformidade coas instrucións do 

órgano de contratación e con absoluto respecto das normas de seguridade, de acordo ca 

establecido na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter 

Persoal e no Real Decreto 1720/2007, de 2) de decembro, polo que se aproba o Regulamento de 

desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de 

carácter persoal. Será así mesmo de aplicación a Disposición Adicional vixésimo sexta da 

TRLCSP. En caso de incumprimento do estipulado, a entidade contratante e os técnicos 

destacados serán responsables das infraccións que se deriven del.- 

 

 

PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DA PRESTACIÓN DO 

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, DO CONCELLO DE FOZ MEDIANTE PROCEDEMENTO 

ABERTO, OFERTA ECONOMICAMENTE MAIS VANTAXOSA. VARIOS CRITERIOS DE 

ADXUDICACIÓN 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

O Servizo de Axuda no Fogar (SAF) está legalmente regulado na Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos 

sociais, no Decreto 240/1995, do 28 de xullo, polo que se regulan os servizos sociais de atención 

primaria, e na Orde do 22 de xaneiro de 2009, e queda estruturado como un programa básico do nivel de 

atención primaria, favorecedor do benestar social das persoas ou grupos dentro do seu contorno 

comunitario, prestándolles un conxunto de atencións de carácter doméstico, social, persoal e/ou 

educativo ós cidadáns no seu medio. 

 

A Orde do 22 de xaneiro de 2009 reguladora do servizo de axuda no fogar sinala no seu artigo 3º.3 como 

unha das atencións que se prestan dentro deste servizo as de carácter doméstico entendendo como tales 

aquelas actividades e tarefas que se realicen de forma cotiá no fogar referidas, entre outras, á 

alimentación que comprende, os labores de compra e preparación de alimento no fogar, etc. No 

parágrafo último sinala “ Para a realización destas actuacións o usuario deberá dispor ou proverse dos 

medios necesarios. No seu defecto, os servizos sociais competentes poderán xestiona-los recursos 

adecuados para que as ditas atencións poidan ser realizadas convenientemente, tales como servizo de 

comidas a domicilio, lavandería e determinados equipamentos” 

 

A Lei 39/2006 de 14 de decembro de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación 

de dependencia inclúe como un dos servizos sociais de promoción da autonomía persoal e de atención á 

dependencia o servizo de axuda no fogar. 

 

O Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servicios sociais comunitarios e o seu 

financiamento E có Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais 

para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia  e se 

determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo, que lle dá 

unha nova redacción aos artigos 14.2, 59 e 61 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan 

os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento; é polo que se fai necesario adaptar a normativa 

municipal existente en materia de axuda no fogar ao establecido nos mencionados artigos. 
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O Regulamanto municipal do Servizo Municipal da Axuda no Fogar, establece no seu artigo 1: 

“…..Servizo de Axuda no Fogar no Concello de FOZ,como prestación básica de actuación dos servizos 

sociais comunitarios, inserta nun sistema integrado de Servizos Sociais, con planificación, coordinación 

e control publico. 

O Servizo de Axuda no Fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencións as persoas no seu 

domicilio,dende unha perspectiva integral e normalizadora, con carácter preventivo, educativo e 

rehabilitador, naquelas situacións que teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de 

desestructuración familiar, facilitando a permanencia no seu propio entorno de convivencia, favorecendo 

a súa calidade de vida evitando ou retardando a súa posible institucionalización. 

 

O Servizo de Axuda no Fogar constitúe un conxunto de atencións/intervencións profesionais, que teñen 

por obxecto a atención de situacións de dependencia no entorno do domicilio habitual dos/as 

usuarios/as, fomentando a autonomía persoal e favorecendo a complementariedade da familia e das 

redes de apoio á mesma. Este conxunto de intervencións serán realizadas por persoal cualificado e 

sempre coa supervisión técnica por parte dos servizos sociais comunitarios do Concello. 

 

A finalidade do SAF e a prestación de atencións e coidados de carácter persoal, domestico, psico-

social,educativo e preventivo, orientado a facilitar aos usuarios/as a autonomía persoal suficiente no seu 

medio habitual, mentres isto sexa posible e convinte.” 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA.- CARACTERÍSTICAS E OBXECTIVOS DOS SERVIZOS.- 

 

O obxecto do presente contrato é a prestación do servizo de axuda no fogar a dependentes valorados de 

conformidade co establecido nos apartados seguintes: 

 

1.- O Servizo de Axuda no Fogar ten por obxecto ofrecerlles un conxunto de atencións, dende unha 

perspectiva integral e normalizadora, a individuos e familias no seu domicilio, naquelas situacións nas 

que teñan limitada a súa autonomía por motivos de índole física, psíquica ou social, facilitando a 

permanencia no seu propio contorno e mellorando a súa calidade de vida. 

 

A axuda no fogar configúrase como un servizo público que ten a consideración de prestación básica dos 

servizos sociais de atención primaria de carácter complementario e transitorio, que non exime ás 

familias das súas responsabilidades e que, a través de persoal cualificado, presta, a nivel preventivo, 

educativo, asistencial e rehabilitador, unha serie de accións e de coidados de carácter persoal, 

psicosocial e educativo, doméstico e técnico a familias e persoas con dificultades para procura-lo seu 

benestar físico, psíquico e/ou sensorial, proporcionándolle-la posibilidade de continuar no seu contorno 

natural mentres isto sexa posible e conveniente. 

 

2.- Con este servizo preténdese acadar os seguintes obxectivos: 

O obxectivo xeral do SAF e promover unha mellor calidade de vida das persoas, potenciando a súa 

autonomía e unhas condicións axeitadas de convivencia no seu propio contorno familiar e socio 

comunitario. 

 

Obxectivos Específicos: 

 

.- Favorecer a permanencia das persoas e unidades de convivencia con limitacións de autonomía persoal 

no seu contorno habitual o maior tempo posible e coa maior calidade de vida. 

.- Previr situacións de crise persoal ou familiar, prestando un conxunto de atencións a aquelas persoas 

que se atopan en situacións de carencia de autonomía ou auto valemento. 

.- Evitar ou retrasar o ingreso das persoas en centros residenciais, sempre que as circunstancias o fagan 

posible. 

.- Optimizar as destrezas, capacidades e habilidades persoais e familiares que permitan o máximo grao 

de autonomía. 

.- Contribuír a creación de hábitos axeitados para garantir unhas condicións de vida dignas. 

.- Promover cambios favorables na dinámica familiar. 

.- Apoiar e complementar a familia en situacións de sobrecarga derivadas da atención as persoas 

dependentes ou de crise familiar. 
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.- Prestar atención, apoio e intervencións de carácter socio educativo a unidades familiares con menores 

a cargo en situacións de risco ou con atencións deficitarias, ou ben noutras situacións obxecto de 

intervención social. 

.- Facilitar aos coidadores familiares a dispoñibilidade de tempo para actividades de carácter persoal 

que teñan que realizar fora do domicilio. 

.- Promocionar outras formas de apoio sociocomunitario e do voluntariado social. 

 

3.- Poderán ser usuarios todas aquelas persoas residentes no concello de Foz que se atopen encadradas 

e clasificadas nalgunha das situacións de dependencia polos órganos competentes da Xunta de Galicia, e 

dicir, a persoas en situación de dependencia recoñecida pola Xunta de Galicia, e que no Programa 

Individualizado de Atención de recursos teñan o SAF como recurso asinado, ou como respiro 

complementario de outro recurso e/ou prestación. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA.- PRESTACIÓNS OBXECTO DO CONTRATO.- 

 

1.- O Servizo de Axuda no Fogar a dependentes concretarase nas seguintes atencións: 

A) Atencións de carácter persoal: 

- Aseo e coidado persoal, que implica mantemento de hixiene persoal, con especial atención para 

encamados e incontinentes, a fin de evitar novas afeccións físicas. 

- Apoio e axuda á mobilización dentro do fogar, incluídos erguerse ou deitarse na cama e cambios de 

postura. 

- Acompañamento fóra do fogar para facer xestións (visitas médicas, tramitación de documentación, 

acompañamentos por requirimento de organismos oficiais e outras análogas). 

- Axuda para a inxestión de alimentos. 

- Axuda para a toma de medicación -sempre prescrita por facultativo-, salvo a realización de curas e a 

administración de medicamentos por vía parenteral ou, en xeral, calquera outra actuación para a que se 

esixa titulación de carácter sanitario. 

- Supervisión, se procede, de medicación simple prescrita por persoal facultativo ou do estado de saúde 

para a detección e comunicación ó especialista de calquera cambio significativo. 

- Compañía, dinamización e estimulación. 

- Recollida e xestión de receitas e documentos relacionados coa vida diaria do usuario. 

- Animación e acompañamento en actividades ocupacionais. 

- Aqueloutras que se poidan indicar desde os Servizos Sociais municipais e que pertenzan a este tipo de 

tarefas. 

 

B) Atencións de carácter doméstico: 

- Alimentación, incluíndo labores de compra diaria ou semanal por conta do/a usuario/a, coa compañía 

deste ou o/a auxiliar sós, e sempre coa suficiente organización en canto á frecuencia, lugares de 

adquisición, etc. 

- Preparar e cociñar alimentos. 

- Lavar, repasar e pasarlle o ferro á roupa. 

- Limpeza e mantemento da vivenda e da moblaxe, así como pequenas reparacións e outras tarefas que 

non impliquen a participación de especialistas e que afecten o ámbito inmediato de vida cotiá do/da 

usuario/a, sempre e cando a traballadora estea capacitada e teña coñecementos necesarios para facelo. 

- Apoio na administración do fogar. 

- Apoio formativo en tarefas domésticas. 

 

C) Atencións de carácter psicosocial e educativo: 

Refírense ás intervencións técnico-profesionais, pedagóxicas, formativas e de apoio ó desenvolvemento 

das capacidades persoais, da afectividade, a convivencia e integración na comunidade onde se 

desenvolva a vida do usuario, así como o apoio á estruturación familiar, se o caso o require. 

 

Considéranse atencións de carácter psicosocial e educativo as destinadas a acadar cambios de hábitos 

de orde e limpeza, práctica en habilidades sociais, administración do orzamento familiar, organización 

doméstica, axuda para a relación co contorno, etc. 

 

D)Atencións de carácter técnico e complementario. 
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Tódalas atencións de carácter persoal, doméstico e as de carácter psicosocial e educativo descritas 

anteriormente realizaranse sen invadir competencias reservadas a profesionais con titulacións 

específicas e respectando ó máximo a intimidade de canto sucede no fogar familiar. 

 

As atencións que se leven a cabo terán carácter complementario das propias capacidades do usuario e 

doutras persoas do seu contorno inmediato, sen que se eliminen ou substitúan as actividades que o/a 

usuario/a poida realizar, e en ningún caso suplantarán as responsabilidades familiares. 

 

Para a realización das diversas atencións, o/a usuario/a deberá dispor ou proverse dos medios 

necesarios. En defecto disto, os Servizos Sociais municipais poderán xestiona-los recursos necesarios 

axeitados para que as devanditas atencións poidan ser realizadas. 

 

A realización destas atencións realizarase polos profesionais que se sinalan na Orde do 22 de xaneiro de 

2009, que deberán estar en posesión da titulación que esixe a normativa vixente. 

 

Exclúense expresamente como tarefas as previstas no artigo 4°.5 da Orden do 22 de xaneiro do 

2009 que regula o servizo de Axuda no Fogar. 

 

2.- Para a prestación do servizo de axuda no fogar a dependentes establécense dous tipos de servizos en 

función dos días e horario de prestación: 

 

Servizo ordinario previsto: consiste na realización do servizo dun xeito regular e ordinario, con 

continuidade no tempo e comunicado á empresa con suficiente antelación. 

 

O horario normal para realizar o servizo será entre as 08:00 horas da mañá e as 22:00 horas da noite, 

de luns a domingos. 

 

A intensidade horaria (número de horas a cada usuario) establecerase polos técnicos municipais 

competentes en función da normativa que exista en cada momento, unha vez sinalada a intensidade do 

servizo na resolución do P.I.A. e as horas distribuiranse en función das necesidades da persoa usuaria. 

 

Servizo extraordinario: consiste en dar o servizo con carácter excepcional e puntual, por motivos de 

saúde do usuario, e previa valoración dos Servizos Sociais Municipais, de 22:00 a 8:00 de luns a 

domingo. 

 

As horas de servizo de axuda no fogar que se presten ó usuario serán horas de servizo reais non 

computándose nelas o tempo que o/a auxiliar tarda en desprazarse dun domicilio a outro. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA.- RELACIÓNS ENTRE A ADMINISTRACIÓN E O CONTRATISTA.- 

 

O Concello terá, en todo caso, as seguintes potestades en relación á execución do servizo: 

- Marcar as directrices de organización e xestión do servizo. 

- Ordenar as modificacións na realización do servizo que o interese público aconselle e que lle serán 

comunicadas con antelación suficiente á entidade adxudicataria, así como establece-los indicadores e 

requisitos de calidade que terá que cumpri-la empresa adxudicataria. 

- Fiscalizar a xestión do servizo, inspeccionando as tarefas que estean a desenvolver para comprobar se 

son acordes coas indicacións dadas, pedir canta información sexa necesaria e dar as ordes oportunas 

para manter e restablecer a debida calidade da realización do servizo. 

- Dirixir as actividades e controlar o correcto desenvolvemento das prestacións asignadas a cada 

usuario/a. O Concello será responsable do seguimento e avaliación do servizo. 

 

Serán obrigas xerais do contratista, ademais das contidas noutras cláusulas deste prego e do de 

cláusulas administrativas, na organización e funcionamento do servizo e no obxecto do contrato, as 

seguintes: 

 

- Asumir a xestión do servizo con obxectivos claros de ofrecer un servizo de carácter social, que require 

unha permanente disposición organizativa, unha ampla flexibilidade e adaptación ás distintas situacións 

que poidan xurdir. 
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- Cumprir as ordes do Concello dadas polo responsable dos Servizos Sociais respecto ás altas, baixas, 

extincións, aumento ou diminución do tempo do servizo a cada usuario así como das modificacións na 

atención dos servizos obxecto do presente contrato. 

 

- Obter tódalas autorizacións que sexan necesarias en cada momento para realización dos servizos 

obxecto do contrato, tódalas autorizacións en materia hixiénico-sanitaria.  

 

- Contar, en todo momento, cos medios materiais e persoais suficientes en número e cualificación para 

atender os servizos obxecto de contrato, asumindo todos os custos derivados da relación de dependencia 

do persoal, así como tódalas responsabilidades, tanto na execución do servizo como en materia de 

persoal, que en ningún caso se considerará como persoal do Concello, acreditándose o cumprimento da 

lexislación e do convenio colectivo laboral de aplicación ó servizo vixente en cada momento. Esixirlles 

formación técnica ós seus traballadores en materias propias do servizo que deben levar a cabo, en 

relación coa formación dos auxiliares do Servizo de Axuda a Domicilio e con tódalas autorizacións que a 

lexislación esixa ou -nun futuro- poida esixir. A tal efecto a empresa adxudicataria do servizo de axuda 

no fogar a dependentes deberá contar cun plan anual retribuído de formación cun mínimo de 30 horas 

que deberá recoller, en todo caso, os obxectivos, a metodoloxía, a relación de accións formativas, e o 

número de horas de formación ás que cada traballador terá dereito. 

 

- O persoal da entidade adxudicataria deberá manter sempre e inescusablemente o segredo profesional 

en canto ó que suceda en cada domicilio. 

 

- Daquelas circunstancias que poidan vincularse a unha situación de violencia doméstica ou abandono 

de menores, anciáns ou persoas discapacitadas deberá dárselle coñecemento, obrigatoriamente e de 

inmediato, ó responsable municipal do servizo. 

 

- O adxudicatario deberá incorporar en tódolos materiais que se vaian empregar na execución do 

contrato (uniformes, documentación...) o logotipo do Concello de Foz. Facilitará aos seus traballadores 

os medios de identificación que sinale a Corporación e velará polo seu uso continuado. 

 

- Prohibirlles ós seus traballadores aceptar calquera tipo de gratificación, doazón ou contraprestación 

económica por parte dos usuarios. A empresa será responsable do seu cumprimento, e deberán informar 

ó Departamento dos Servizos Sociais de calquera situación desta natureza que se produza. 

 

- En ningún caso o/a auxiliar de axuda a domicilio, ou calquera outro empregado ou profesional da 

entidade adxudicataria, poderá entrar no domicilio do usuario sen consentimento do titular do mesmo. A 

entrega de chaves do domicilio por parte do usuario á empresa ou persoal ó seu cargo deberá ser 

comunicado previamente ó Concello e en todo caso a responsabilidade do uso que se faga da mesma 

vincula directamente á empresa e ao usuario sen que se poida alcanzar en ningún caso dita 

responsabilidade ó Concello.Se a entidade adxudicataría tivese chaves do domicilio, terá que ter unha 

autorización escrita do usuario/a. 

 

- O/A auxiliar de axuda a domicilio, ou calquera outro persoal ou profesional da entidade adxudicataria, 

en ningún caso poderá proceder ó cobramento -nin con autorización expresa- dos haberes, de calquera 

natureza, do usuario. 

 

- Adoptar as medidas necesarias, así como establecer aquelas de contratación laboral que tendan a 

favorecer a permanencia dos traballadores, para os efectos de garantir a continuidade do servizo e 

evitar a súa rotación. 

 

- O/Os licitador/es non poderán encomendar a realización do servizo ó persoal que teña relación de 

parentesco co usuario deste, ata o 2º grao de afinidade e 3º de consanguinidade. 

 

- A empresa adxudicataria comprométense a comunicar por escrito e inmediatamente calquera 

alteración ou modificación que se produza no domicilio respecto ás condicións iniciais nas que este se 

iniciou, así como calquera incidencia que poida producirse durante o realización do servizo, tanto as 

relativas ó funcionamento como aquelas que poidan influír directamente na correcta conservación e 
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utilización de alimentos. Informarán asemade de calquera anomalía de carácter hixiénico-sanitaria que 

se puidera detectar. 

 

- A empresa será responsable da calidade técnica dos servizos realizados así como das consecuencias 

que se deduzan para o Concello ou para terceiros das omisións, erros, métodos inadecuados ou 

conclusións incorrectas da execución do contrato. Serán de conta da empresa as indemnizacións que se 

poidan reclamar por danos ou perdas con ocasión da prestación do servizo por causa imputable a el ou 

persoal ó seu servizo. 

 

- A empresa deberá admitir, a requirimento dos servizos sociais municipais, a posible incorporación de 

alumnos en prácticas de formación neste servizo que en ningún caso poderán substituír ó persoal ou 

profesionais da entidade adxudicataria nas funcións e tarefas obxecto dos contratos. En caso de que a 

petición desta incorporación veña da empresa deberá comunicarse e autorizarse polo Concello. 

 

- A empresa adxudicataria asumirá a xestión do cobro ós usuarios do servizo de axuda no fogar a 

dependentes da taxa ou prezo público que no seu caso se fixe na correspondente Ordenanza Fiscal 

reguladora pola prestación do servizo de axuda no fogar a dependentes. A tal efecto deberá contar cos 

programas informáticos necesarios para a xestión económica e técnica. O importe recadado será 

ingresado mensualmente nunha conta titularidade do Concello. As facturas mensuais a abonar á 

empresa adxudicataria polo concello presentaranse polos importes brutos coas liquidacións que 

correspondan en forma regulamentaria. 

 

- A empresa adxudicataria deberá contar cunha infraestrutura adecuada para o desenvolvemento do 

servizo. A tal efecto deberá: 

 

- Remitir ao Concello unha memoria anual do desenrolo do servizo, que será entregada antes do 15 de 

xaneiro do seguinte ano. 

 

- Facilitar ao Concello a inspección do Servizo e a documentación relacionada co mesmo. 

 

- Velar polo mantemento dunha relación de respecto co usuario. 

 

Na relación cos usuarios: 

- O adxudicatario e o persoal que realiza a atención deberán evitar todo conflito persoal cos usuarios e 

os seus familiares, informando dos posibles incidentes que xurdan, de forma inmediata, ó técnico 

municipal responsable. O Concello de Foz, a través da Concellería de Servizos Sociais, abrirá o 

correspondente expediente informativo, se procedese. 

 

- O persoal do adxudicatario deberá cumprir as medidas de seguridade e Hixiene establecidas na 

lexislación vixente, así coma manter sempre inescusablemente o segredo profesional. En xeral, deberá 

realizar as súas funcións en relación ao usuario de conformidade ás regras de boa fe e dilixencia. 

 

- Responsabilizarse da protección do ficheiro de datos de carácter persoal dos usuarios, conforme ás 

esixencias da legalidade vixente. A empresa adxudicataria non poderá obter outros datos dos 

beneficiarios directamente, con excepción dos aportados polo Concello para a correcta prestación do 

servizo. 

 

CLÁUSULA CUARTA.- ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DOS SERVIZOS.- 

 

A recepción da demanda e a valoración dos casos realizaranas os/as traballadores/as sociais do 

Concello, así como o deseño da intervención, a asignación das atencións oportunas e a modificación ou 

finalización do servizo, determinando as características deste, así como o tempo necesario de atención, 

en función da resolución de concesión do servizo acordada polo departamento da Xunta de Galicia que 

corresponda en cada caso. 

 

Asignado o servizo, o Departamento de Servizos Sociais deberá comunicarlle ó adxudicatario , sempre 

previa conformidade do usuario, os seguintes aspectos: 

- Concesión municipal da alta do beneficiario no servizo de axuda no fogar a dependentes. 
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- Identificación , domicilio e número de teléfono do beneficiario. 

- Información social, persoal e familiar, así como, de ser o caso, aspectos relacionados coa saúde do 

beneficiario, diagnóstico social, etc., que resulten imprescindibles para a correcta execución do servizo 

de axuda no fogar. 

- Plan de traballo expresivo dos obxectivos que se pretenden acadar, as tarefas e funcións que haberá 

que realizar, así como o número de horas e días, o horario concreto do servizo e a súa duración. 

- Información sobre a cota que debe aboar o usuario en concepto de prezo público pola prestación do 

servizo de axuda no fogar a dependentes. 

 

Os servizos sociais comunicarán á empresa adxudicataria calquera continxencia que impida a normal 

prestación dos servizos tales como baixas temporais no servizo derivadas de causas imprevisibles ou de 

forza maior (hospitalización ou supostos similares), sempre que o usuario do servizo así o comunique 

ben aos servizos sociais municipais ben á empresa adxudicataria. A dita comunicación deberá realizarse 

cunha antelación mínima de 24 horas, en caso contrario o contratista terá dereito a percibir o importe 

dos servizos prestados. 

O prazo de inicio da realización dos servizos a cada usuario non poderá exceder de 5 días, contados a 

partir da comunicación municipal da alta. Nos casos valorados como urxentes polo responsables 

municipais, o prazo de inicio deberá ser inmediato, sempre que a dispoñibilidade de persoal así o 

permita, e en ningún caso poderá exceder de 24 horas dende a comunicación. 

O contratista, a través do coordinador, comunicará por escrito (vía telefax ou correo electrónico) a data 

de inicio real do servizo e o nome do/a auxiliar asignado/a ó usuario. 

O adxudicatario do servizo de axuda no fogar informará bimensualmente, a través dunha "Folla de 

Seguimento Individualizado", de tódalas variacións, avaliacións e incidencias que se produzan respecto 

a cada beneficiario do SAF a dependentes así como número de horas e servizos realizados a cada 

usuario, auxiliar que o atende e cambios de auxiliar se é o caso. Asemade deberá informarse 

mensualmente no seu caso das actividades realizadas pola/o enfermeira/o a cada usuario con indicación 

das incidencias e avaliación correspondente. 

O coordinador ou encargado que nomee o adxudicatario deberá manter unha reunión bimensual como 

mínimo cos/coas técnicos/as municipais dos Servizos Sociais responsables para tratar todas aquelas 

cuestións que se considere necesario e para realizar o seguimento dos casos atendidos. 

Anualmente, a empresa adxudicataria deberá presentar unha memoria do desenvolvemento do servizo. 

O adxudicatario do servizo, deberá facer os mínimos cambios na atención ós usuarios, co fin de evitar 

desorientacións e alteracións no ámbito familiar, vida cotiá e intimidade persoal. Todo isto deberase 

cumprir tendo en conta as obrigas derivadas da relación contractual da empresa co seu persoal. Non 

obstante, sempre que se produza un cambio, tanto do plan de traballo, de horario, como de persoal, a 

entidade adxudicataria deberá comunicarllo, coa maior brevidade posible, tanto ós técnicos municipais -

para que tales modificacións sexan aprobadas-, como ó usuario afectado -co fin de evitar neglixencias na 

execución dos servizos-. 

 

Asemade os técnicos municipais , previa fundamentación, poderán esixir o cambio do persoal adscrito a 

un usuario si se considera necesario para o bo funcionamento do servizo ou cando aquel non se adapte ó 

perfil adecuado ou xurda outra dificultade. 

 

A asignación pola empresa adxudicataria do servizo de axuda no fogar do persoal auxiliar deberá 

realizarse con carácter racional. 

 

CLÁUSULA QUINTA.- NOMEAMENTO DE COORDINADOR E PERSOAL QUE SE VAI 

EMPREGAR.- 

 

Para a correcta coordinación dos servizos, a entidade adxudicataria asignará, como mínimo, un 

coordinador ou encargado diplomado en traballo Social, coas funcións de dirixir e controlar o correcto 

desenvolvemento das prestacións asignadas a cada usuario que manterá constantemente informados ós 

técnicos municipais responsables da marcha do servizo, asumindo as directrices indicadas por estes a fin 

de lograr unha axeitada implantación e realización do servizo. Contará con experiencia profesional en 

servizos sociais, especialmente en proxectos de intervención con persoas maiores ou minusválidas, así 

como no coñecemento e manexo de recursos. 

 

O coordinador estará permanentemente localizable en todo momento co fin de resolver cantas 

incidencias poidan producirse durante o desenvolvemento do servizo, a tal efecto deberá dispor de 
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conexión permanente cos Servizos Sociais Municipais mediante correo electrónico, telefax, teléfono fixo 

e teléfono móbil. 

 

No caso de que o número de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal técnico mínimo exixible será 

de 0,02 profesionais en cómputo de xornada completa por persoa usuaria.  

 

A empresa adxudicataria do servizo de axuda no fogar desenvolverá o servizo a través de traballadores 

auxiliares de axuda no fogar con acreditada formación específica de cursos de axuda no fogar, que 

recibirán da empresa a formación permanente e adecuada para o eficaz desempeño das tarefas 

encomendadas.  

 

A empresa adxudicataria deberá facilitarlles aos seus traballadores un equipo de traballo adecuado no 

que lucirá o logotipo do Concello de Foz e un carné  identificativo que lles acredite como traballadores 

do servizo. 

 

En ningún caso o Concello de Foz se subrogará nas relacións contractuais entre a empresa contratista e 

os seus traballadores ó finalizar a contrata calquera que sexa a súa causa e se proceda ou non a unha 

nova adxudicación. 

 

Asemade, e de cara a novas contratacións, cobertura de baixas laborais por enfermidade e substitucións 

por vacacións, a empresa adxudicataria daralles preferencia a aquelas persoas que estean incluídas en 

programas de inserción promovidos polo Concello de Foz. 

 

O adxudicatario dos servizos obrígase ó incremento ou diminución do persoal necesario para a correcta 

execución do servizo. 

 

O persoal que se empregue non terá ningún tipo de relación laboral, contractual ou de natureza 

ningunha co Concello de Foz, e a empresa deberá ter debidamente informado ó seu persoal desta 

cuestión, facendo constar expresamente esta circunstancia nos contratos de persoal que subscriba. 

 

O adxudicatario do servizo deberá cumprir todas as disposicións vixentes en materia laboral, de 

seguridade social e hixiene no traballo referidas ó propio persoal ó seu cargo, e respecta-los convenios 

colectivos en vigor. 

 

CLÁUSULA SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS.- 

 

A entidade adxudicataria e o persoal que empregue obríganse ó cumprimento estrito das normas vixentes 

en materia de protección e tratamento de datos de carácter persoal en relación cos que coñezan por 

razón da realización do servizo e, do mesmo xeito, ó respecto do segredo profesional. 

 

O adxudicatario do servizo absterase de obter outros datos persoais dos usuarios distintos dos 

subministrados polo Departamento de Servizos Sociais. 

A Entidade adxudicataria, en canto o tratamento de datos de carácter persoal relativos ós 

usuarios do servizo, deberá respectar, en todo caso, as prescricións da Lei Orgánica 15/1999 de 

13 de decembro, B.O.E. número 298 de 14 de c1ecembro de 1999 de Protección de datos de 

carácter persoal. 

 

A empresa adxudicataria, en canto o tratamento de datos de carácter persoal ou relativos os 

usuarios/as do servizo, deberá repetir en todo caso as prescricións da Lei Orgánica 15/1999, de 

13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, especialmente deberá cumprir as 

seguintes obrigacións, conforme o disposto nos artigos 9 e 12 da citada norma: 

 

a) A empresa adxudicataria non aplicará tales datos nin os utilizara para fins distintos a 

prestación do servizo que constitúe o obxecto do presente Prego. 

b) Non comunicará tales datos, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas, físicas ou 

xurídicas, salvo nos casos previstos na lexislación vixente, 

c) A empresa adxudicataria comprométese a adoptar as medidas de índole técnica e organizativa 

necesarias que garantan a seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, 
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perda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta do estado da tecnoloxía, a natureza 

dos datos almacenados e os riscos os que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do 

medio físico ou natural. 

d) Unha vez cumprida a prestación contractual, os datos pertencentes as persoas usuarias 

deberán ser devoltos pola empresa o Departamento de Servizos Sociais do Concello de Burela, así 

como calquera soporte ou documento no que conste algún dato de carácter persoal obxecto do 

tratamento, salvo aqueles que a empresa deba conservar no seu poder segundo o disposto na 

lexislación vixente. 

 

A este respecto cando finalice a vixencia do contrato, a entidade adxudicataria, entregará á 

Concellería de Servizos Sociais todos os arquivos que conteñan datos de carácter persoal, 

insertados nos correspondentes arquivos ou por calquera medio almacenados, concomprorniso 

expreso de cumprimento da Lei, 

 

CLÁUSULA SÉTIMA.- RESPONSABILIDADE CIVIL.- 

 

En caso de accidente ou de prexuízo de calquera xénero que lle ocorra ós traballadores con ocasión do 

exercicio das súas funcións, o adxudicatario cumprirá co disposto nas normas vixentes baixo a súa 

responsabilidade, sen que esta alcance de ningún modo ó Concello de Foz. 

 

A entidade adxudicataria deberá presentar, antes da sinatura do contrato, copia da póliza de 

responsabilidade civil, por un valor mínimo de 180.000,00 euros, que cubra os riscos que puidesen 

producirse durante a execución do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA.- FORMA DE PAGAMENTO.- 

 

O pagamento dos servizos do contrato efectuarase, logo de que o contratista presente as correspondentes 

facturas, con carácter mensual, e nelas deberá constar: 

- Relación nominal dos usuarios atendidos na mensualidade, e detalle dos servizos prestados a cada 

un deles. 

- A conformidade -na factura ou certificación- do Departamento de Servizos Sociais Municipal. 

- Copias dos partes de incidencias. 

- Importe das cantidades cobradas, de acordo coa ordenanza fiscal e na ordenanza reguladora do 

servizo de axuda no fogar, a cada usuario e ingresadas na conta do Concello de Foz que se lle 

facilitará ao adxudicatario do servizo entre os días 5 e 20 de cada mes.  

 

Non procederá en ningún caso compensación dos importes correspondentes a cada mensualidade con 

servizos relativos a outras mensualidades nin cos ingresos percibidos dos usuarios do servizo. 

 

CLÁUSULA NOVENA.- MEDIDAS EN CASO DE FOLGA.- 

 

No suposto eventual de folga xeral ou folga no sector ó que pertencen os traballadores adscritos ó 

servizo, o adxudicatario, deberá manter permanentemente informado ó Departamento de Servizos 

Sociais do Concello de Burela, das incidencias e desenvolvemento da folga, en calquera caso o dereito 

de folga non exime do cumprimento dos servizos mínimos dirixidos a cubrir os servizos mínimos dirixidos 

a cubrir os servizos que teñan asignadas tarefas de aseo e atención persoal, así como os que 

correspondan as persoas beneficiarias que carezan de apoio social algún 

 

Unha vez finalizada, a entidade adxudicataria deberá presentar, no prazo máximo dunha semana, un 

informe -coa conformidade do coordinador do servizo- no que se indiquen os servizos mínimos 

realizados e o número de horas ou servizos que se deixaron de realizar. 

 

Unha vez comprobados os incumprimentos producidos como consecuencia da folga, a entidade 

municipal valorará as deducións que correspondan na factura. Esta valoración comunicaráselle por 

escrito ó contratista. 

 

TERCEIRO.- Que se proceda a aprobación do expediente de contratación e que se dispoña a apertura 

do procedemento de adxudicación”.- 
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O Señor Alcalde manifesta que é necesario proceder á contratación do sevizo, que xa se ven pedindo en 

plenos anteriores, e explica a modalidade de contratación. Explica o prego de prexcricións técnicas que 

rexirá a contratación, así como a contía e que na Secretaría estarán a súa disposición os informes o 

respecto. 

 

O Portavoz de UNIFOZ manifesta que sería mellor que se fixera un informe a cerca da posibilidade de 

levalo a cabo por persoal do Concello para non ter que contratalo cunha empresa externa. E que se 

absteñen. 

 

A Portavoz do PSOE, manifesta que eles se absterán e que queren revisar os informes técnicos emitidos. 

 

O Portavoz do BLOQUE-MIXTO  responde que eles se absteñen. 

 

Tralo debate pola presidencia,  sométese a proposta de Alcaldía transcrita anteriormente a votación 

ordinaria,  co resultado seguinte:  

 

. Votos a favor: PP 

.  Votos en contra: Ningún 

. Abstencións: PSOE, UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA PROPOSTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DOS PREGOS DE 

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS E PRESCRICIÓNS TÉCNICAS DO CONTRATO DA 

PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR E MODIFICACIÓN DO ACORDO DO 

PLENO DO CONCELLO DE DATA 28 DE XANEIRO DE 2010,  NO QUE SE DISPOÑIA QUE A 

FORMA DE XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE AXUDA NO FOGAR SERÍA A CONCESIÓN 

E APROBACIÓN DA MODALIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS PARA 

A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NOS TERMOS ESTABLECIDOS NO 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN E PARA O PERÍODO DISPOSTO NO MESMO ASÍ COMO A 

APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, A AUTORIZACIÓN DO GASTO E E 

QUE SE DISPOÑA A APERTURA DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN”.- 

O Señor ALCALDE manifesta que é necesario sacar a licitación do contrtato xa que o 

contrtao anterior está vencido. 

A Portavoz do PSdeG-PSOE manifesta que están de acordo con que se saque a licitación, 

que xa era hora de que se sacase. 

O Portavoz de UNIFOZ manifesta que non están de acordo con que se leve a cabo por 

empresas privadas, xa que se permite pola normativa a súa prestación mediante os 

servizos da Corporación. 

O Portavoz do BLOQUE-MIXTO manifesta que eles están de acordo con que se leve a 

cabo a contratación para que se legalice,  pero non coa forma,  xa que eles propoñen que 

se leve a cabo mediante persoal propio da Corporación. 

O Señor ALCALDE manifesta que anteriormente estaba contratado cunha empresa, non 

hai persoal dabondo no Concello para levalo a cabo; así que non entende a postura que 

se adopta agora, ademais véñeno pedindo Pleno tras Pleno e agora non están de 

aocordo. 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 
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- Votos a favor:  PP e PSdeG-PSOE 

- Votos en contra: UNIFOZ e  BLOQUE-MIXTO 

- Abstencións: Ningunha 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 19/12/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

4.- UBICACIÓN DA DEPURADORA NO LUGAR DE FORXÁN.- Dáse conta do ditame 

emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, 

acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 19 de decembro de 2013, que no seu 

literal indica: 

“Polo señor Alcalde-Presidente dáse lectura ao informe emitido pola Oficina de Planeamento, S.A. de 

data 26 de novembro de 2013, obrante no expediente, sobre a localización en Forxán-Foz da nova EDAR 

no documento adaptado á Lei 2/2013 do PXOM de Foz. 

O Señor Alcalde manifesta que,  despois de moitas propostas o que se pretende é que se chegue a un 

acordo sobre a súa ubicación por tódolos grupos políticos da Corporación, explicando que a proposta 

solicitouselle á oficiña de planeamento, que é distinta a de Augas de Galicia, pero máis beneficosa. 

A Portavoz do PSOE manifesta que votan de menos máis detalle na Proposta para poder tomar unha 

decisión,  así como un informe de Augas de Galicia. 

O Portavoz de UNIFOZ di que eles votan en contra. 

E o Portavoz do BLOQUE-MIXTO di que  tamén vontan en contra. 

Tralo debate pola presidencia,  sométese a proposta anteriormente mencionada a votación ordinaria,  co 

resultado seguinte:  

. Votos a favor:  PP 

.  Votos en contra: UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO 

. Abstencións:  PSOE 

 

Consecuentemente, pola presidencia informase que non procede ditaminar favorablemente o informe 

sobre a localización en Forxán-Foz da nova EDAR no documento adaptado á Lei 2/2013 do PXOM de 

Foz”.- 

O Señor ALCALDE manifesta que o Señor Maseda en representación da Asociación de 

Veciños de Forxán pide a intervención no Pleno, pero o resto das Asociaicóns fan  a súa 

petición por escrito,  e  para que non haxa un  trato diferente pídeselle o mesmo. 

Pasa a ler a Proposta e pídelle á Corporación que decida con responsabilidade para Foz, 

xa que a depuradora que existe non é suficiente porque está vertendo a Ría, así se 

manifesta das inspeccións de Augas de Galicia e dos técnicos de Europa. En concreto 

pídelle a Unifoz que vote coma en anos anteriores no que estaba de acordo coa 

ubicación. 

A Portavoz do PSdeG-PSOE, responde que lle parece grotesco que dende o ano 2007 se 

este a decidir a ubicación da depuradora, e dende o ano 2009 este enriba da mesa, 

ademais presentase unha proposta sen proxecto. Non se pode obviar o problema de 

depuración de Foz porque a depuradora non ten capacidade e dase unha imaxe 

lamentable. Pero van ser coherentes co decidido polo Partido en anos anteriores, e piden 
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que se garantice a capacidade, funcionalidade, un proxecto, etc. Piden que as partidas do 

Polígono Industrial non vaian a depuradora, que se dote a Forxán no Plan Xeral dun 

trato especial e que haxa un compromiso serio e firme de partida orzamentaria para 

levala a cabo. 

O Portavoz de UNIFOZ, responde que ten unha teima con Xaime Cancio, o PP leva anos 

votando en contra da ubicación de Forxán. O Señor Cancio representa a Unifoz, 

pediuselle no escrito que deixe intervir os veciños porque sería positivo para tomar 

decisións. Ao longo do tempo presentaronse varias propostas e ningunha era válida e 

agora está de acordo coa proposta do Partido Socialista,  e a iso lle chama ser coherente. 

Este partido aposta por mellorar as instalacións existentes da EDAR. 

O Portavoz do BLOQUE-MIXTO, le o escrito presentado pola AA VV de Forxan , e 

engade que eles están de acordo cun sistema separatista de augas pluviais e residuais, a 

ubicación en Forxan non é a máis recomendable e hai estudos que din que ten defectos, 

por iso piden que se ubique no Polígono ao tratarse dunha actividade industrial. 

O Señor ALCALDE repsonde que na Acta do Pleno de 29/05/2008 o grupo de goberno 

do Señor Cancio non permitiu a intervención dos veciños. 

Nun primeiro momento votouse a favor de Sarrido, pero polo estudio técnico decidiron 

non seguir adiante. En canto a ampliación da existente non é viable, estivo buscando 

firmas para sacala de Foz  e aos informes técnicos non lles fan nin caso. A Corporación 

ten que dar solucións  e que o impacto medio ambiental sexa mínimo. 

O Portavoz de UNIFOZ responde que polo medio ambiente vostede non se preocupa, son 

intereses políticos os que o levan a sacar a depuradora de Foz. Este Grupo non se 

arrepinte do que fixo. Considera necesario separar as augas pluviais das residuais para 

aforrar enerxía. Os informes de Augas de Galicia si que tiñan en conta a súa ampliación,  

onde se poñían problemas era en Portos de Galicia. 

O Portavoz do BLOQUE-MIXTO manifesta que non hai depuración e cóbrase por ela, 

ademais non é boa a proposta porque está entre dúas praias, unha ruta de senderismo, 

etc. 

O Señor ALCALDE responde que non hai partida ata que haxa unha ubicación concreta 

para pode relaborar o anteproxecto, non se pode falar de compensación xa que o lugar 

que acolla o equipamento daráselle unha solución falando cos veciños. A ubicación no 

Polígono ten que ter unhas garantías. Cando máis demanda ten a depuradora é en verán,  

polo que o das augas pluviais non é moi acertado. O que se quere é un lugar de 

ubicación para que os técnicos de Augas de Galicia o valoren. 

A Portavoz do PSdeG-PSOE manifesta que eles si que tiñan partida e que condicionan o 

seu voto a unha serie de peticións,  que se non se teñen en conta,  non se terá o voto do 

seu Partido. 

O Señor ALCALDE reponde que o Bipartito traia unha serie de alternativas, pero nos 

agora propoñemos un emprazamanto concreto para que Augas de Galicia faga o estudio.  

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: PP  

- Votos en contra: PSOE, UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO 
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- Abstencións: Ningunha 

 

Consecuentemente, non obtida maioría de votos favorables,  queda proclamado polo 

señor presidente o acordo acadado, deste xeito: 

NON PRESTAR APROBACIÓN AO CONTIDO DA PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA 

RELFECTIDO ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS 

PROPIOS TERMOS.- 

 

5.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG PARA GARANTIR O SUBMINISTRO 

ELÉCTRICO ÁS PERSOAS SEN RECURSOS.-Dáse conta do ditame emitido pola comisión 

informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión 

ordinaria celebrada o día 19 de decembro de 2013, que no seu literal indica: 

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal MIXTO-

BNG, co tenor seguinte: 

“MOCIÓN PARA GARANTIR O SUBMINISTRO ELÉCTRICO ÁS PERSOAS SEN RECURSOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Galiza hai máis de 650.000 persoas que están en situación de pobreza e 120.000 en estado de pobreza 

severa; hai 93.000 fogares con todos os seus membros no paro -12.000 máis que o ano pasado- e existen 

máis de 33.000 fogares sen ningún tipo de ingresos, confirmando datos terríbeis de pobreza infantil que 

no Estado español acada a cifra de 2,2 millóns de nenos e nenas por baixo do limiar da pobreza ou que 6 

de cada 10 familias chegan con maiores dificultades a fin de mes. 

Aos recortes, ao copagamento nos servizos públicos ou á restrición no acceso a sanidade, hai que 

engadir a redución nas prestacións por desemprego, xunto coa futura eliminación de servizos que se 

prestan nos concellos, por causa da reforma local, ou as reformas que afectarán subsidios por 

desemprego ou as pensións. Estas medidas agrávanse coa permanente redución dos orzamentos do 

Estado español e da Xunta, e que, co encarecemento da enerxía, sexa o gas ou a electricidade, o 

desemprego ou a falta de recursos económicos, provocan cada vez máis vítimas da política de desamparo 

que desenvolven os gobernos do PP no Estado e na Xunta de Galiza contra a cidadanía en xeral. Cada 

vez máis persoas quedan sen prestacións ao esgotaren as axudas de protección social, sen emprego, sen 

fogar ou sen poder afrontar o pagamento de hipotecas, alugueres ou servizos básicos como a luz, o gas... 

ou simplemente poder alimentarse.  

O goberno local non só debe garantir por medio da administración municipal e dos servizos sociais 

públicos o apoio as persoas que o precisaren, senón que tamén debe impulsar diante do Estado español e 

da Xunta de Galiza iniciativas para que a prestación de servizos básicos destinados aos grupos máis 

desfavorecidos e medidas específicas dirixidas a persoas en risco de exclusión social e con necesidades 

especiais permitan contribuír a garantir o benestar, a saúde e calidade de vida nesta situación dramática 

que padecen. 

En consonancia con isto, hoxe, outro dos factores de vulnerabilidade para moitas familias galegas é a 

pobreza enerxética, e concretamente o subministro eléctrico as súas vivendas. Os datos referidos ao 

Estado español demostran que, antes de comezar a crise económica, o número de familias que sufrían un 

corte de luz polo impago do recibo da empresa subministradora era de 600.000 e, durante o ano 2012, 

foron 1,4 millóns de familias as que padeceron este corte no subministro. 

Esta situación, a últimos do outono e co inverno ás portas, faise especialmente dramática pensando que 

se poidan producir cortes do subministro en fogares sen recursos, un feito que agudizará aínda máis as 

penosas condicións de vida das persoas que os habitan. 

Países europeos, como Francia, limitan durante o tempo invernal os cortes de subministro eléctrico a 

familias sen recursos que non teñen cartos para pagar o recibo da luz. Alemaña paga a calefacción e o 
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aluguer das persoas en paro de longa duración. Cataluña estuda prohibir os cortes de enerxía a familias 

na pobreza.  

Os niveis e datos de pobreza en Galiza que enumeramos ao principio e as duras condicións 

climatolóxicas que estamos xa a padecer na entrada deste inverno, fan especialmente necesario que a 

Xunta de Galiza adopte medidas diante desta problemática para evitar as súas dramáticas 

consecuencias.  

O goberno do Estado español xustifica o fortísimo incremento do recibo da luz dos últimos anos nun 

suposto déficit tarifario. Así, argumenta que o prezo da electricidade non cobre os custos de produción. 

Porén, isto é falso. A trampa reside na metodoloxía utilizada para o cálculo do custo de produción a 

través de poxas no mercado maiorista, o coñecido como “pool” eléctrico. Antes da liberalización do 

sector, ligábase o prezo da enerxía ao custo real de produción de cada unha das tecnoloxías. Na 

actualidade, o prezo final da electricidade no mercado maiorista vén determinado polo prezo da última 

oferta en ser aceptada. Isto significa que, dada a existencia de tecnoloxías que producen a uns custos moi 

inferiores, este sistema xera uns beneficios exaxeradamente elevados aos propietarios desas instalacións 

de produción; son os coñecidos no sector como “beneficios chovidos do ceo”, sobre todo no caso de 

enerxías case amortizadas como a hidroeléctrica e a nuclear. Cabe, por tanto, opoñerse con absoluta 

rotundidade a incrementos no recibo da luz eléctrica que só fan engordar as contas de resultados das 

grandes compañías eléctricas. Cómpre avogar, pois, por uha reforma a fondo da normativa do sector 

eléctrico, tanto para corrixir os denominados inxustos e elevados beneficios que se xeran co formato 

actual de poxas de enerxía no mercado maiorista, co que se poría fin á escalada no incremento do déficit 

da tarifa, como para retornar a un modelo de maior intervención e control nun servizo esencial como o 

subministro eléctrico aos fogares, cuxa liberalización demostrou que beneficia exclusivamente ás 

grandes empresas enerxéticas a custo dunha política abusiva coa maioría das persoas abonadas.  

Esta situación prodúcese nun contexto en que Galiza é excedentaria na produción  de electricidade. Así, 

mentres padece os custos sociais e medioambientais que supón a xeración eléctrica, non obtén ningún 

beneficio desta condición.  

Por iso, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte:  

ACORDO 

Instar á Xunta de Galiza ás seguintes cuestións: 

1. Realizar as modificacións lexislativas necesarias para garantir o subministro enerxético ás 

familias que estean en situación de pobreza e, entre tanto, adopte medidas prácticas para 

evitar as dramáticas consecuencias desta problemática nos fogares galegos máis 

desfavorecidos. 

2. Demandar do Goberno do Estado español que non incremente o recibo da luz para o 2014. 

3. Solicitar do Goberno do Estado español que permita a creación dunha tarifa eléctrica galega 

que, atendendo á condición de Galiza como excedentaria na produción de electricidade, 

posibilite unhas menores tarifas tanto para o consumo doméstico como para as empresas”.- 

O Portavoz do BLOQUE-MIXTO pasa a dar lectura a súa moción e pide que sendo un incremento dun 

11% afecta moitísimo a economía de moitas familias. 

Os Portavoces do PSOE e UNIFOZ manifestan que están de acordo. 

O Señor Alclade responde que todo depende da subasta que se fai da luz. 

Tralo debate pola presidencia,  sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a 

votación ordinaria,  co resultado seguinte:  

. Votos a favor: PSOE, UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO 

               Votos en contra: Ningun 

. Abstencións:  PP 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 
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DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG PARA GARANTIR O 

SUBMINISTRO ELÉCTRICO ÁS PERSOAS SEN RECURSOS”.- 

O Portavoz do BLOQUE-MIXTO pasa a dar lectura a súa Moción e engade que mentres 

en Galicia se xenera o 50% da enerxía os beneficiarios son as grandes cidades. 

O señor ALCALDE repsonde que esta subida da luz é polo déficit tarifario, as primas, as 

enerxías renovables, etc, sendo a máis cara de Europa. 

O Portavoz do BLOQUE-MIXTO, manifesta que o que se quere é que se incremente o 

que cobran as eléctricas. 

O señor ALCALDE responde que o único que lle plantou cara as eléctricas  foi o Partido 

Popular . 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor:  : PSOE, UNIFOZ e  BLOQUE-MIXTO 

- Votos en contra: PP 

- Abstencións: Ningunha 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 19/12/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

6.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE PARA INSTAR Á XUNTA DE GALICIA QUE 

ESIXA Ó GOBERNO DO ESTADO A PARALIZACIÓN DO PROCEDEMENTO DE SUBASTA  

DE NCG BANCO S.A..- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa 

permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria 

celebrada o día 19 de decembro de 2013, que no seu literal indica: 

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida pola concelleira do grupo municipal PSdeG-

PSOE, co tenor seguinte: 

 

“ INSTAR Á XUNTA DE GALICIA A QUE ESIXA Ó GOBERNO DO ESTADO A PARALIZACIÓN 

DO PROCEDEMENTO DE SUBASTA DE NCG BANCO S.A. (en diante NOVAGALICIA BANCO) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ten posto en marcha, o pasado día 19 de 

novembro, o proceso de presentación de ofertas vinculantes na subhasta da entidade financeira 

Novagalicia Banco. O plazo establecido para elo tense fixado nun mes.  

 

A día de hoxe, e despois de mais de dous anos da súa intervención polo FROB, Novagalicia Banco 

presenta un activo de mais de 70.000 millóns de euros, un patrimonio neto de mais de 1.700 millóns e un 

ratio de solvencia do 10,45%. En Galicia acada o 45% de cota de mercado en número de sucursais e o 

40% en volume de negocio, quintuplicando ó seguinte dos seus  competidores. Presta servizos financeiros 

a 2,9 millóns de clientes e ten 680 oficinas abertas. 

 

Actualmente Novagalicia Banco preséntase como unha entidade saneada, solvente e con futuro grazas, 

sobre todo, a inxección de 9.050 millóns de euros en axudas públicas. Os resultados da xestión así o 
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reflicten, de tal xeito que foi posible a devolución anticipada de parte desas subvencións ó Banco Central 

Europeo, nos meses de agosto e setembro do presente ano, por un importe de 1.150 millóns de euros 

 

Ante esta situación non resulta comprensibles as presas que ten o FROB para por en marcha a subhasta da 

mais importante entidade financeira galega, e mais tendo en conta que esta se intenta levar a cabo catro 

anos antes da data fixada para elo no memorando asinado, no seu momento, entre o Goberno de España e 

a Comisión Europea. 

 

Esta celeridade na toma de decisións resulta mais alarmante e incomprensible tendo en conta a falla de 

transparencia coa que se está a levar o proceso de enajenación da Entidade, e a ausencia de datas para a 

venda dos outros bancos intervidos en outubro de 2011, e que se atopaban en circunstancias mais críticas 

que as que presentaba, por entonces, Novagalicia Banco: Bankia e Catalunya Banc. 

 

Preocúpanos a opacidade coa que se leva o tema, que non ten permitido o coñecemento público dos 

criterios que se van a valorar para seleccionar a mellor oferta. Todo parece indicar, segundo declaracións 

feitas por altos directivos do FROB, que o ofrecemento económico vai ser o único  que se vai ter en conta 

para decidir que entidade financeira ou fondo de inversións vai resultar adxudicatario do banco galego. 

Nada se esixirá ó adquirente en canto a manter os postos de traballo actuais, nin ó número de oficinas de 

atención bancaria abertas, nin ó mantemento en Galicia dos centros de decisión da Entidade, nin sobre a 

ubicación e destino do patrimonio artístico da Fundación Novacaixagalicia, nin sobre a obra social das 

desaparecidas Caixa Galicia  e Caixanova. 

 

Toda esta sospeitosa operación de venda da principal entidade financeira galega se leva a cabo coa 

conivencia da Xunta de Galicia, e do seu Presidente, que renuncia a súa obriga de tutelar e defender os 

intereses colectivos dos galegos, así como a conseguir un banco con maioría de capital galego, e que 

manteña estreita vinculación coa nosa terra, tal e como demandan amplos sectores sociais, empresariais e 

de opinión do noso país. 

 

Con esta irresponsable operación do Goberno do Estado, e coa inestimable colaboración da Xunta, 

Galicia corre un risco certo de perder a capacidade decisoria sobre o aforro xerado por miles de galegos, 

así como de prescindir dun patrimonio empresarial financeiro básico, susceptible de xerar e facilitar 

crédito as empresas e familias do noso pais 

 

Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista de Foz, propón ó Pleno a adopción dos seguintes 

ACORDOS: 
 

1º. Demandar ó Presidente da Xunta de Galicia a que, coa máxima urxencia, requira ó Presidente do 

Goberno de España, ó Ministro de Economía e ó Presidente da Comisión Rectora do Fondo de 

Reestructuración Ordenada Bancaria a paralización inmediata da subhasta de NCG Banco S.A., mentres 

non se garanta a transparencia e obxectividade do proceso. 

 

2º. Demandar ó Presidente da Xunta de Galicia a fin de que se dirixa ó Ministro de Economía e o 

Presidente da Comisión Rectora do Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, para que se establezan 

como criterios a valorar nas ofertas presentadas, no procedemento de subasta de NCG Banco S.A., os 

seguintes: mantemento de postos de traballo, maior número de oficinas abertas e en mais concellos, 

mantemento do domicilio social e do centro de decisións en Galicia, e mantemento da obra social e do 

patrimonio artístico da Fundación Novacaixagalicia. 

 

3º. Dirixirse a todos os Grupos políticos, con representación no Parlamento de Galicia, Congreso dos 

Deputados e Senado, a fin de que adopten as iniciativas pertinentes destinadas a dar cumprimento ó 

acordado neste punto polo pleno municipal”.- 

 

A Portavoz do PSOE pasa a leer a súa proposta, e engade que se investirón 8000 a 9000 millóns de 

euros e vendese por 1000 millóns de euros. 

Os Portavoces de UNIFOZ e BLOQUE-MIXTO votan a favor. 

O Señor Alcalde ereponde que hai que ter en conta que se comprometeron a manter posos de traballo e  

a identidade galega. 
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Tralo debate pola presidencia,  sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a 

votación ordinaria,  co resultado seguinte:  

 

. Votos a favor:  PSOE, UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO 

.  Votos en contra: PP 

. Abstencións:  Ningunha 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE PARA INSTAR Á XUNTA 

DE GALICIA A QUE ESIXA Ó GOBERNO DO ESTADO A PARALIZACIÓN DO 

PROCEDEMENTO DE SUBASTA DE NCG BANCO S.A.”.- 

 

A Portavoz do PSdeG-PSOE aclara antes de ler a súa proposta que a venda xa está 

rematada. 

 

O Señor ALCALDE responde que a situación do Banco xa saben cal é, incluso hai 

imputados do seu partido, ademais vendeuse ao mellor postor que garante os postos de 

traballo, que é a identidade galega. 

 

O Portavoz do BLOQUE-MIXTO pregunta se van a facer o mesmo coa venda de Caja 

Madrid. 

 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor:  PSOE, UNIFOZ e BLOQUE-MIXTO 

- Votos en contra: PP 

- Abstencións: Ningunha 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 19/12/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

7.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE EN RELACIÓN ÓS RECORTES DO 

PARTIDO POPULAR NAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN E LOITA CONTRA O VIH E A 

SIDA E A SITUACIÓN NA QUE SE ATOPAN OS COMITÉS ANTISIDA DE GALICIA.- Dáse 

conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos 

Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 19 de decembro 

de 2013, que no seu literal indica: 

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida pola concelleira do grupo municipal PSdeG-

PSOE, co tenor seguinte: 

 

“ RECORTES DO PARTIDO POPULAR NAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN E LOITA CONTRA 

O VIH E A SIDA E A SITUACIÓN NA QUE SE ATOPAN OS COMITÉS ANTISIDA DE GALICIA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como cada ano, o 1 de decembro celebramos o Día Internacional de Loita contra a SIDA, xornada 

instaurada por Nacións Unidas para lembrar e dar a coñecer á sociedade a epidemia global causada pola 

infección por VIH. 
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Segundo o último Informe sobre a Epidemia Mundial de SIDA 2013 de ONUSIDA, 35,3 millóns de 

persoas viven co VIH no mundo e 1,6 millóns de persoas morreron no último ano por mor de 

enfermidades relacionadas coa SIDA. Calcúlase que en 2012 déronse 2,3 millóns de novos casos de 

infección polo VIH en adultos e nenos, o que representa unha caída do 33% desde 2001. Grazas á 

expansión do tratamento antirretroviral, as mortes relacionadas coa SIDA tamén descenderon nun 30%, 

en comparación cos índices máximos rexistrados en 2005. En España son ao redor de 150.000 as persoas 

que viven co VIH, cunha taxa de preto de 3.000 novos diagnósticos anuais. 

 

Ademais de lembrar estes datos xerais, diversos colectivos sociais do noso país chamaron a atención neste 

ano sobre a crecente deixadez de moitas administracións públicas, especialmente o Goberno de España e 

a Xunta de Galicia, no que ao desenvolvemento de políticas de prevención e atención ás persoas afectadas 

polo VIH e a SIDA se refire. 

 

A desmantelación da Secretaría do Plan Nacional sobre a SIDA e a súa integración nunha subdirección 

xeral, coa consiguiente eliminación de recursos e recortes drásticos de persoal, supuxo o preludio da total 

ausencia de política neste ámbito por parte do Goberno. Este feito provocou que o noso país non evaluase 

adecuadamente o Plan Multisectorial fronte á Infección por VIH e a SIDA 2008-2012, e que aínda non se 

aprobase o Plan Multisectorial 2013-2017. Ademais desde xuño de 2012 carecemos de datos 

epidemiolóxicos actualizados da incidencia real do VIH en España, o que impide planificar estratexias 

preventivas a curto e longo prazo. 

 

Esta ausencia total de políticas públicas en materia de VIH e SIDA contrasta coa rápida posta en marcha 

de medidas que restrinxen dereitos e prestacións ás persoas que viven co VIH, como o repago dos 

medicamentos, o crecente aumento de trabas para a dispensación de antirretrovirais na farmacia 

hospitalaria ou as restriccións no acceso aos medicamentos de última xeración contra a hepatite C. Todo 

iso sumado á exclusión sanitaria que para moitas cidadás e cidadáns supuxo a aprobación do Real 

Decreto-Lei 16/2012, que acabou cos principios de universalidade e equidade do noso sistema público de 

saúde. 

 

Pero o austericidio e a política de recortes en materias tan sensibles e vitais coma esta non só se está a 

aplicar ás políticas dependentes directamente da administración, senón que o PP tamén está practicando 

unha planificada política de exterminio do amplo tecido social que dende hai décadas viña traballando 

con grande éxito na prevención do VIH e na asistencia ás persoas contaxiadas ou enfermas de SIDA, 

complementando o traballo dos poderes públicos e cubrindo ocos aos que a administración non chegaba.  

 

Nos últimos tempos, téñense reducido nun 75% as axudas destinadas a financiar os programas de 

prevención do VIH que desenvolven as ONG, pasando de case 4 millóns de euros en 2011 a 1 millón en 

2012 e 2013. Uns recortes que supuxeron a eliminación de multitude de programas de prevención e 

asistencia, e que están abocando ao peche a moitas destas organizacións, perdendo un tecido social 

esencial para gañar a batalla á pandemia. 

 

No noso país, o Goberno de Feijoo, como en tantas outras materias, está a copiar o peor das políticas do 

PP no Goberno de España e reduciu a súa achega á loita contra a SIDA nun 55% o que provocou a 

desaparición dos Comités Antisida de Ourense, Vigo e Compostela, destino que tamén pode seguir o de 

Ferrol, que está a piques de pechar. Ademais, as campañas de prevención desapareceron da axenda do 

Goberno Galego, en especial as accións entre as mozas e mozos, precisamente o grupo de idade no que se 

está a dar un preocupante repunte de infeccións por VIH. 

 

As decisións políticas teñen consecuencias e o Partido Popular coa aplicación destas medidas está a poñer 

en perigo algo tan grave como a saúde dos cidadáns deste país, provocando un gran retroceso nunha loita 

tan longa e dura como ten sido a de combater o VIH e a SIDA. Por iso, este ano, ademais de lembrarnos 

das persoas contaxiadas é preciso que os/as socialistas e o conxunto da cidadanía denunciemos estas 

prácticas e fagamos todo o posible para denuncialas e frenalas. 
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De acordo con todo o sinalado anteriormente, o grupo municipal do PS
de

G-PSOE de Foz presenta a 

seguinte:    

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 

A Corporación Municipal acorda: 

 

1. Rexeitar e condear os recortes que o Partido Popular está a levar a cabo desde o Goberno de 

España e a Xunta de Galicia nas políticas de prevención e loita contra o VIH e de atención ás 

persoas con SIDA. 

2. Esixirlle á Xunta de Galicia que habilite unha liña de financiamento específica e urxente que 

evite a desaparición dos Comités AntiSIDA que aínda se manteñen en activo en Galicia e 

permita a reactivación dos que xa tiveron que pechar. 

3. Pór en marcha desde os Servizos Sociais Municipais un calendario de actividades destinado a 

previr o contaxio por VIH entre os mozos e mozas do noso concello. 

4. Dar traslado do presente acordo aos diferentes grupos políticos con representación no 

Parlamento de Galicia”.- 

 

A Portavoz do PSOE pasa a leer a súa proposta. 

Os Portavoces de UNIFOZ e BLOQUE-MIXTO votan a favor. 

O Señor Alcalde manifesta que eles se absteñen. 

Tralo debate pola presidencia,  sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a 

votación ordinaria,  co resultado seguinte:  

 

. Votos a favor:  PSOE, UNIFOZ E BLOQUE 

.  Votos en contra: Ningún 

. Abstencións:  PP 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE EN RELACIÓN ÓS 

RECORTES DO PARTIDO POPULAR NAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN E LOITA CONTRA 

O VIH E A SIDA E A SITUACIÓN NA QUE SE ATOPAN OS COMITÉS ANTISIDA DE 

GALICIA”.- 

 

A Portavoz do PSdeG-PSOE pasa a ler a súa Moción. 

 

Non habendo debate algún sobre a devandita Moción,  o señor alcalde somete o 

transcrito ditame da comisión informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte 

resultado: 

- Votos a favor:  : PSOE, UNIFOZ e BLOQUE-MIXTO 

- Votos en contra: Ningún 

- Abstencións: PP 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 19/12/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

8.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ PARA INSTAR Á XUNTA DE GALICIA Á 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO P.O.L. NA RÚA DO VICEDO, TENDO EN CONTA A 
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REALIDADE URBANA DA ZONA.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión 

informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión 

ordinaria celebrada o día 19 de decembro de 2013, que no seu literal indica: 

“ MOCIÓN 

Que o P.O.L. aprobado pola Xunta de Galicia, ten unha incidencia prexudicial para os veciños de Foz, 

concretamente para un grupo de vivendas situadas no final da rúa do Vicedo, das que obvia totalmente o 

documento a súa presenza. 

 

Que como consecuencia desto, o PXOM, non pode recoller a realidade urbana da zona, quedando o 

conxunto de vivendas sen recoñecemento do seu carácter urbano, co conseguinte prexuízo para os seus 

propietarios. 

 

Por todo o exposto, UNIFOZ presenta o seguinte texto de MOCIÓN: 

 

Que a Corporación Municipal acorde instar a  Xunta de Galicia, para a modificación puntual do 

P.O.L. na rúa do Vicedo, tendo en conta a realidade urbana da zona”.- 

 
O Portavoz de UNIFOZ pasa a dar explicación da súa moción, xa os veciños desta zona son os maís 

afectados. 

 

Os Portavoces do PSOE e BLOQUE-MIXTO,  din que votan a favor. 

 

O Señor Alcalde tamén manifesta que votan a favor. 

 

Tralo debate pola presidencia,  sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a 

votación ordinaria,  e por unanimidade, resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ PARA QUE A CORPORACIÓN 

MUNICIPAL ACORDE INSTAR Á XUNTA DE GALICIA PARA A MODIFICACIÓN PUNTUAL 

DO P.O.L. NA RÚA DO VICEDO, TENDO EN CONTA A REALIDADE URBANA DA ZONA”.- 

O Portavoz de UNIFOZ pasa a dar lectura da súa Moción. 

 

Non habendo debate algún sobre a devandita Moción, o señor alcalde somete o 

transcrito ditame da comisión informativa a votación ordinaria e, por unanimidade dos 

trece señores/as concelleiros/as asistentes, queda proclamado o seguinte A C O R D O: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 19/12/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

9.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE RELATIVA AO IMPACTO DA REFORMA 

LABORAL DO PARTIDO POPULAR NA MULLER.- Dáse conta do ditame emitido pola 

comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa 

sesión ordinaria celebrada o día 19 de decembro de 2013, que no seu literal indica: 

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida pola concelleira do grupo municipal PSdeG-

PSOE, co tenor seguinte: 

“IMPACTO DA REFORMA LABORAL DO PARTIDO POPULAR NA MULLER 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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A reforma laboral posta en marcha polo Goberno do Partido Popular supuxo unha deterioración 

xeneralizada dos dereitos laborais porque opera sobre o modelo de contratación, abarata e facilita o 

despedimento, desregula as normas de garantía dos dereitos dos traballadores e traballadoras e reduce os 

custos laborais, a través da redución xeneralizada dos salarios. Créase así unha clase de traballadores 

pobres, onde as mulleres se levan, novamente, a peor parte. 

 

A reforma laboral afectou gravemente ás clases traballadoras, golpeando con especial dureza os que se 

encontran en peor situación no mundo laboral, como é o caso das mulleres. 

 

Hoxe podemos dicir, lamentablemente, que a reforma laboral acrecentou a discriminación por xénero no 

noso país. Os países que máis avanzaron nos últimos 50 anos son os que adoptaron políticas de igualdade, 

de formación e de saúde. O aumento da xornada, a redución do salario, a taxa de reposición cero, a 

precarización dos contratos para a formación, o denominado contrato para emprendedores e a 

precarización e desregulación do contrato a tempo parcial, xunto aos recortes en educación, en sanidade e 

en Dependencia afectan, grave e directamente, ao emprego das mulleres e ás súas condicións laborais. 

 

A reforma laboral non só non afrontou os problemas de inestabilidade e temporalidade do mercado de 

traballo no noso país, senón que, pola contra, os ten vido a acentuar. A reforma laboral non só non evita o 

encadeamento de contratos con distintos traballadores e traballadoras para un mesmo posto de traballo, 

senón que supuxo a creación dun contrato indefinido con altas cotas de temporalidade, a eliminación, por 

desnaturalización, dos contratos de formación e aprendizaxe e a desregulación do contrato a tempo 

parcial. 

 

O contrato para a formación quedou convertido nun contrato barato para o empresario,al supoñerlle un 

custo case simbólico, moi precario para o traballador e que vai afectar, en maior medida, ás mulleres, xa 

que o incentivo máis alto se dirixirá ás mulleres para condenalas a este tipo de contratación. Non só se 

aumenta a precarización do emprego das mulleres, senón que se intenta perpetuar esta precarización, 

podendo chegar a converterse nun caso de discriminación indirecta, xa que os datos veñen a confirmar 

que a reforma laboral supuxo a feminización deste contrato. 

 

O denominado contrato de apoio a emprendedores é en realidade un contrato temporal encuberto de 364 

días sen dereitos fronte ao despedimento; as bonificacións priman a contratación de traballadores que 

están a cobrar prestacións, especialmente se se trata de mulleres. Establécese así unha dobre 

discriminación aos que non perciben prestación, ás mozas que non tiveron aínda posibilidade de encontrar 

emprego, ou ás mulleres que esgotaron a prestación ou que traballaron de xeito intermitente sen chegar a 

poder cobrar a prestación por desemprego. Trátase dunha contratación feita case para as mulleres, que 

pode converterse nunha vía de contratación que máis que xerar emprego estable xere bonificacións 

indefinidas para o empresario por contratar, de forma temporal, as súas vítimas laborais, sen dereitos en 

relación coa extinción da relación laboral. Estamos a falar non xa de discriminación da muller no mercado 

de traballo, senón de discriminación superlativa recollida na propia regulación legal e contraria, ao artigo 

14 da nosa Constitución.  

 

A reforma laboral precariza tamén o contrato a tempo parcial, maioritariamente asinado con mulleres, sen 

cotización ao desemprego das horas extraordinarias, deixando, ademais, en mans do empresario un 5% da 

xornada para a súa distribución  irregular. 

 

Ademais, a modificación substancial que se levou a cabo das condicións laborais e a mobilidade 

xeográfica se ben afecta a todos os traballadores, de xeito moi especial, faino respecto ás mulleres, e 

estase a utilizar como instrumento para expulsar de forma indirecta a traballadoras embarazadas ou 

durante a crianza. 

 

Este Goberno e a súa reforma laboral deixaron sen contido nin función a negociación colectiva. Con iso, 

ademais de debilitarse a correlación de forzas na relación laboral, en prexuízo dos traballadores, de xeito 

moi especial para as mulleres, como traballadoras moi vulnerables, dinamitouse a Lei de igualdade no 

ámbito laboral. Unha realidade que, xunto ás políticas de recorte de gasto público e á diminución dos 

servizos públicos destinados ao coidado das persoas e ao fomento da corresponsabilidade, redundan 

nunha importante paralización e retroceso en materia de conciliación e por ende na situación das 

mulleres. 
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A incorporación das mulleres ao mundo laboral retribuído realizouse no noso país sen resolver o conflito 

que supón traballar fóra de casa e atender as responsabilidades familiares, sendo as mulleres que 

asumiron maioritariamente a dobre tarefa dende o principio. Durante os gobernos socialistas, e, 

particularmente, durante o Goberno do Presidente Rodríguez Zapatero producíronse importantes avances 

en corresponsabilidade e afondouse na imprescindible necesidade de contar con infraestruturas sociais 

que fixesen posible tal conciliación, evitando, sobre todo, a súa conversión, non só nun problema, sino, 

ademais, nun problema exclusivo das mulleres. Quedaba un bo camiño por percorrer para lograr o 

obxectivo de eliminar o problema da conciliación da lista de discriminacións que viñan sufrindo as 

mulleres no ámbito laboral, pero empezábanse a adoptar medidas moi importantes que apuntaban cara a 

ese obxectivo. 

 

Hoxe, non obstante, nun prazo moi pequeno de tempo, encontrámonos cos resultados, unha vez máis 

demoledores para o social, dunha política máis do Partido Popular, neste caso, os derivados da aplicación 

da súa reforma laboral: empregos con baixos salarios, entre os que afecta, especialmente, o das mulleres. 

 

Hoxe no noso país, un 16% das mulleres traballadoras cobra menos do salario mínimo interprofesional, 

fronte a un 6% dos homes. Un 39% das mulleres gaña entre unha e dous veces o salario mínimo 

interprofesional, fronte ao 29% no caso dos homes. As mulleres traballadoras supoñen o 70% dos que 

gañan menos do salario mínimo interprofesional e o 54% dos que gañan dunha a dous veces o salario 

mínimo interprofesional; iso si, só o 29% dos que gañan de sete a oito veces o salario mínimo 

interprofesional e só o 26% dos que gañan oito veces ou máis o salario mínimo interprofesional. 

 

Galicia non é allea a esta clara e grave situación de desigualdade e, de feito, os últimos datos publicado 

polo INE relativos ás diferenzas salariais entre homes e mulleres son aínda máis preocupantes polo mero 

feito de que a nosa Comunidade Autónoma está a cola, xunto con Canarias e Extremadura, no que a 

salarios se refire dentro do conxunto do Estado. Polo tanto, a situación na que se atopan moitas mulleres é 

intolerable, ademais de profundamente inxusta, discriminatoria e aínda máis precarizada que no resto de 

España. E iso, sen falar do desemprego, que en Galicia segue a subir (un 0,15% en outubro e un 0,98% en 

novembro) fronte ao que acontece no conxunto do Estado no cómputo interanual, e cunha incidencia 

tamén maior no caso das mulleres (139.477 mulleres demandantes de emprego  fronte a 128.748homes). 

 

O Goberno do Partido Popular e a súa reforma agravaron os factores laborais que determinan a priori o 

groso da desigualdade salarial indirecta a través da xornada, a ocupación laboral, o tipo de contrato, o 

sector ou a antigüidade. O recorte no gasto público sen plans de igualdade, sen negociación colectiva, 

cunha correlación de forzas completamente debilitada supón un grave retroceso na loita contra a 

discriminación de xénero no ámbito laboral. 

  

Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista de Foz, propón ó Pleno municipal a adopción dos 

seguintes ACORDOS: 

 

1º. Instar ao Goberno central a derrogar a Lei 3/2012, de 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma 

do mercado laboral. 

 

2º. Esixir aos Gobernos central e da Xunta de Galicia que recuperen as políticas activas de emprego 

específicas para mulleres, tendo en conta os grupos de idade e situacións desfavorecidas, como o fomento 

da contratación en colectivos de mulleres formadas pero sen experiencia laboral, o desenvolvemento de 

prácticas non laborais asociadas á formación de empresas innovadoras ou a reciclaxe de mulleres con 

experiencia laboral pero que carecen da formación que hoxe se demanda, entre outras. 

 

3º. Instar ao Goberno central e da Xunta a fomentar a elaboración de programas de formación en 

orientación e técnicas de busca de emprego. 

 

4º. Esixir a todas as administracións, a través da negociación colectiva e mediante un Plan de Igualdade 

que corrixa as desigualdades existentes entre mulleres e homes, o estrito cumprimento da Lei de 

Igualdade no eido público correspondente”.- 

 

A Portavoz do PSOE pasa a defender a súa moción. 
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Os Portavoces do BLOQUE-MIXTO e UNIFOZ manifestan que están de acordo. 

O Señor Alcalde manifesta que eles se absteñen. 

Tralo debate pola presidencia,  sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a 

votación ordinaria,  co resultado seguinte:  

. Votos a favor: PSOE, UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO 

               Votos en contra: Ningún 

. Abstencións:  PP 

  

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE RELATIVA AO IMPACTO 

DA REFORMA LABORAL DO PARTIDO POPULAR NA MULLER”.- 

 

A Portavoz do PSdeG-PSOE pasa a dar lecttura a súa Moción. 

 

O señor ALCALDE responde que as políticas de emprego do Estado están dando froito e 

a Xunta tamen está levando políticas neste eido. 
 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor:  : PSOE, UNIFOZ e BLOQUE-MIXTO 

- Votos en contra: PP 

- Abstencións: Ningunha 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 19/12/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

10.- ASUNTOS QUE POIDAN SER DECLARADOS DE URXENCIA.- 

Non se admite a presentada polo grupo municipal UNIFOZ por ser un rogo,  e non 

unha Moción. 

 

11.- ROGOS E PREGUNTAS.- 

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes: 

GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE  

Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE: 

-A limpeza viaria, das áreas recreativas. 

-Os indicadores das Parroquias. 
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GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ 

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ: 

-Presentano por escrito porque os rogos non valen para nada, que se pechen os servizos 

da Catedral de San Martiño, se non se limpan. 

-Que se instale o alumeado municipal en toda a época do nadal. 

-Que se amplie a partida de emerxeia social dos 10.000 euros actuais aos 20.000 que 

había antes,  e que se utilicen,  porque este ano so se dispuxeron de 3.000, que se dea 

máis publicidade e información a xente. 

O  Señor Alcalde responde que se fai a solicitude propia dos interesados e despois os 

técnicos da Corporación evaluano. 

 

GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG 

Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA: 

-Que o Grupo de Goberno teña en conta os problemas dos veciños e que se convoque a 

Comisión de Suxerencias e Reclamacións. 

 

Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes: 

Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE) 

-¿Cando se vai construír a Residencia e o Centro de Día?. 

O Señor Alcalde reponde que está no Consorcio Galego de Benestar e que na 

primaveira haberá proceso de contratatación. 

-¿Ten previsto construir as beirarrúas no cemiterio?. 

O Señor Alcalde reponde que están pedidas á Deputación pero non respostaron, ademais 

as beirarrúas constrúense polos veciños que teñen licenza. 

-¿O Recurso que se gañou contra a Xunta pola subvención de deportes, a que vai 

destinado?. 

O Señor Alcalde responde que se gañou a posibilidade de presentar a documentación e 

irá destinado a pista de squash. 

 

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ. 

Non ten preguntas. 

Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG) 

Non ten preguntas. 
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Concluído o anterior, ás vinte e dúas horas e vinte minutos,  non sendo outro o obxecto 

da convocatoria, o señor alcalde titular levanta a sesión no lugar e data ao principio 

indicados, estendéndose a presente acta para constancia, de todo o que, como secretaria, 

certifico.- 

A secretaria,        O alcalde, 

Ana Barreiro Gómez         Javier Jorge Castiñeira 

 

(DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE) 


