ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 18 de marzo de 2009
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza

D. Francisco Xabier Alonso Pérez
Dª Elena Maure Noia

Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez

Dª Iolanda Veloso Ríos
Dª María Jesús Lago Rey
Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e vinte dous minutos do día dezaoito de marzo de dous mil nove e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa
asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira,
Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co
obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr. Lorenzo Penela, e o interventor xeral, Sr. González Carnero.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(331).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(332).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE ADAPTACIÓN DE
LOCAIS PARA BIBLIOTECA NA RUA MARTÍNEZ GARRIDO. EXPTE 11444/331.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 18.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:

S.extr. Urx. 18.03.09

Adxudicar definitivamente a ORECO EMPRESA CONSTRUCTORA (CIF A-36.614.691) o
procedemento aberto para a contratación das obras de adaptación de locais para biblioteca
na rúa Martínez Garrido (expte 11444-331) por un prezo total de 420. 791, 20 euros IVE
incluído (a cota correspondente o IVE é de 58. 040, 17 euros) e coas seguintes prestacións
adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 6 traballadores, sendo o total do persoal a adscribir a execución da
obra o de 20.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 1 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 3 %.

•

Aporta 6 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento
de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 22.869, 09 euros á execución de melloras o proxecto.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
3(333).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN
DUN PAVILLÓN POLIDEPORTIVO EN NAVIA. EXPTE 8402/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 18.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
Adxudicar definitivamente a TECONSA (CIF A-28.709.053) o procedemento aberto para
a contratación das obras de construción dun pavillón polideportivo en Navia (expte 8402333) por un prezo total de 4. 218. 792, 23 euros IVE incluído (a cota correspondente o
IVE é de 581. 902, 38 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 40 traballadores, sendo o total do persoal a adscribir a execución
da obra o de 140.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 1 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 3 %.

•

Aporta 40 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 229. 282, 18 euros á execución de melloras o proxecto
relacionadas co equipamento deportivo na instalación e equipos básicos de auxiliares
vinculados coa práctica deportiva.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
4(334).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE MELLORA E
REURBANIZACIÓN DE RÚAS NO CASCO VELLO DE VIGO (SEIS LOTES).
EXPTE 4753/307.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 18.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
1º.- Adxudicar definitivamente a Unión Temporal de Empresas formada por MOVEXVIAL,
S.L.(B-36684157)(20% de participación) e DEPURACIÓN MANTENIMIENTO E
INSTALACIONES, S.L. (B36627180) (80% de participación) as obras de mellora do
entramado viario da rúa Ballesta, Gamboa, Fermín Penzol, Xoaquín Yañez (lote 1, Expte
4753-307) por un prezo total de 759.133,93 euros IVE incluído (a cota correspondente o
IVE é de 104.708,12 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 8 raballadores, sendo o total do persoal a adscribir a execución da
obra o de 26.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 1 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 3 %.

•

Aporta 8 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento
de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 41.260 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas
cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.

S.extr. Urx. 18.03.09

2º.- Adxudicar definitivamente á Unión Temporal de Empresas formada por MOVEXVIAL,
S.L.(B-36684157)(20% de participación) e DEPURACIÓN MANTENIMIENTO E
INSTALACIONES, S.L. (B36627180) (80% de participación) as obras de mellora do
entramado viario da rúa Peñasco, San Xulián, San Bernardo e Xuanelo (lote 2 Expte 4753307) por un prezo total de 444.534,71 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é
de 61.315,13 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 6 raballadores, sendo o total do persoal a adscribir a execución da
obra o de 21.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 1 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 3 %.

•

Aporta 6 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento
de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

Destina a cantidade de 24.159,50 euros á execución de melloras o proxecto
relacionadas cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o
aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
•

3º.- Adxudicar definitivamente a CONSTRUCCIONES ALDASA, S.L.U.,(B-15.760.150) as
obras de mellora do entramado viario da rúas Poboadores e San Francisco (lote 3 Expte
4753-307) por un prezo total de 842.231,50 euros IVE incluído (a cota correspondente o
IVE é de 116.169,86 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 8 traballadores, sendo o total do persoal a adscribir a execución da
obra o de 28.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.

•

Aporta 8 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento
de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 205.483 euros á execución de melloras o proxecto
relacionadas cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o
aparcamento ilegal.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
4º.- Adxudicar definitivamente a CONSTRUCCIONES ALDASA, S.L.U.,(B-15.760.150) as
obras de mellora do entramado viario da rúa Santiago (lote 4 Expte 4753-307) por un prezo
total de 353.369,73 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 48.740,65 euros)
e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 5 traballadores, sendo o total do persoal a adscribir a execución da
obra o de 16,5.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.

•

Aporta 5 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento
de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 13.912,54 euros á execución de melloras o proxecto
relacionadas cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o
aparcamento ilegal.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
5º.- Adxudicar definitivamente a CONSTRUCCIONES ALDASA, S.L.U.,(B-15.760.150) as
obras de mellora do entramado viario das rúas Cruz Verde e Abeleira Menéndez (lote 5
Expte 4753-307) por un prezo total de 310.073,15 euros IVE incluído (a cota
correspondente o IVE é de 42.768,71 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 6 traballadores, sendo o total do persoal a adscribir a execución da
obra o de 20.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.

•

Aporta 6 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento
de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

S.extr. Urx. 18.03.09

Destina a cantidade de 12.207,91 euros á execución de melloras o proxecto
relacionadas cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o
aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
•

6º.- Adxudicar definitivamente a CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A.,(A-36001063) as
obras de mellora do entramado viario das rúas Ferrería, San Sebastián e Subida a Cuesta
(lote 6 Expte 4753-307) por un prezo total de 647.295,51 euros IVE incluído (a cota
correspondente o IVE é de 89.282,14 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 7 traballadores, sendo o total do persoal a adscribir a execución da
obra o de 23.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 1 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 3 %.

•

Aporta 7 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento
de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

Destina a cantidade de 35.179,10 euros á execución de melloras o proxecto
relacionadas cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o
aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
•

5(335).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN
DUN CAMPO DE FUTBOL DE HERBA SINTÉTICA EN NAVIA. EXPTE 8401/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 18.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
1º.- Corrección de erros. Na resolución da Xunta de Goberno Local de data 02-03-2009, no
punto 1º do asunto 12 da orde do día, no que se acorda adxudicar provisionalmente a UTE
MOVEXVIAL, S.L. (CIF B-36.684.157) – INDEPO, S.L. (CIF B-36.956.464) o
procedemento aberto para a contratación das obras de construción dun campo de fútbol de
herba sintética en Navia (expte 8401-333), substituír:
•

No paragrafo 4 “24 por 14”, quedando o devandito paragrafo coa seguinte redacción:
Aporta 14 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

No paragrafo 6 “70. 180” por “70.130”, quedando o devandito paragrafo coa seguinte
redacción: Destina a cantidade de 70. 130 euros á execución de melloras o proxecto
relacionadas co equipamento deportivo na instalación e equipos básicos de
mantemento de herba sintética.

2º.- Adxudicar definitivamente a UTE MOVEXVIAL, S.L. (CIF B-36.684.157) – INDEPO,
S.L. (CIF B-36.956.464) o procedemento aberto para a contratación das obras de
construción dun campo de fútbol de herba sintética en Navia (expte 8401-333) por un prezo
total de 1. 290. 340, 84 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 177. 978, 05
euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 14 traballadores, sendo o total do persoal a adscribir a execución
da obra o de 48.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 1 % pasando o 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ao 3 %.

•

Aporta 14 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 70. 130 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas
co equipamento deportivo na instalación e equipos básicos de mantemento de herba
sintética.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
6(336).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE ELIMINACIÓN DE
BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS EN EDIFICIOS E DEPENDENCIAS
MUNICIPAIS. EXPTE 38856/301.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 18.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
Adxudicar definitivamente a UTE MOVEXVIAL, S.L. (CIF B-36.684.157)HIDROESTRUCTURAS, S.L. (CIF B-36. 922. 144) o procedemento aberto para a
contratación das obras de eliminación de barreras arquitectónicas en edificios e
dependencias municipais (expte 38856-301) por un prezo total de 1. 964. 705, 68 euros
IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 270. 993, 89 euros) e coas seguintes
prestacións adicionais:

S.extr. Urx. 18.03.09

•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 18 traballadores, sendo o total do persoal a adscribir a execución
da obra o de 61.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 1 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 3 %.

•

Aporta 18 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 106. 777, 48 euros á execución de melloras o proxecto.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.

7(337).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DO PROXECTO DE
EXECUCIÓN DA REMODELACIÓN DO EIXO DAS RÚAS ELDUAYEN E PASEO
DE ALFONSO, FASES A, B E C. EXPTE 4754/307.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 18.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
Adxudicar definitivamente a MOVEXVIAL, S.L. (CIF B-36.684.157) o procedemento
aberto para a contratación das obras de remodelación do eixo das rúas Elduayen e Paseo de
Alfonso (Expte 4754-307) por un prezo total de 3. 891 895, 42 euros IVE incluído (a cota
correspondente o IVE é de 536. 813, 16 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 24 raballadores, sendo o total do persoal a adscribir a execución da
obra o de 83.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 1 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 3 %.

•

Aporta 24 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 211. 516, 05 euros á execución de melloras o proxecto
relacionadas cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o
aparcamento ilegal.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
8(338).- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE REVALORIZACIÓN E
MUSEALIZACIÓN DOS RESTOS ARQUEOLÓXICOS DO CASTRO DE VIGO.
EXPTE 4755/307.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 18.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
Adxudicar definitivamente a CONSTRUCIONES A. VARELA VILLAMOR, S.L. (CIF B36150738) o procedemento aberto para a contratación das obras de revalorización e
musealización dos restos arqueolóxicos do Castro (expte 4755-307) por un prezo total de
1.080.499,13 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 149.034,36 euros) e
coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 10, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de
80 persoas.

•

Aportar 10 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 36 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 48 meses.

•

Destina a cantidade de 39.724 a execución das seguintes melloras:
➢

Melloras da unidade familiar (ambientación, construción). 13.720 euros

➢

Acondicionamento entorno (beirarrúa lindante co peche do xacemento na rúa
Paseo Cronista Álvarez Blázquez): 9.800 euros.

➢

Elaboración dun plan de xestión: 7.840 euros.

➢

Divulgación do xacemento (deseño e edición de material divulgativo,
dinamización...): 5.880 euros

Vixilancia-seguridade (ampliación dos medios técnicos previstos): 2.484
euros.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
➢

S.extr. Urx. 18.03.09

9(339).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
DAS
OBRAS
DE
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓNS NO CASCO VELLO.
EXPTE. 4576/307.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 18.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
Adxudicar definitivamente a TECNOLOGIAS PLEXUS, S.L. (CIF B-15726177) o
procedemento aberto para a contratación das obras de Infraestructura de telecomunicacións
no Casco Vello e outras dependencias do Concello (Expte 4756-307)por un prezo total de
660.383,36 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 91.087,36 euros) e coas
seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido o número de
traballadores, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 35.
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•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 1 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 3 %.

•

Aporta 10 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 35.890,39 euros á execución de melloras o proxecto.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás catorce horas e vinte e
tres. Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Isaura Abelairas Rodríguez.

