
Venres, 19 de maio de 2000
P.V.P. 205 ptas. = 1,23 G (IVE incluído)

Ano XIX
Nº 96

DOGDIARIO OFICIAL

de GALICIA

SUMARIO

Páxs.
III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

— Resolución do 27 de marzo de 2000,
conxunta da Dirección Xeral de Ordena-
ción Educativa e Formación Profesional
da Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria e do Instituto Galego
de Consumo, pola que se publica a selec-
ción dos premios dos traballos presenta-
dos na fase autonómica do Certame Euro-
peo do Xove Consumidor 2000. 7.842



7.838 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 96 L Venres, 19 de maio de 2000

Páxs.
CONSELLERÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL
E TURISMO

— Resolución do 2 de maio de 2000 pola
que se ordena a publicación do acordo
do Consello da Xunta de Galicia do 27
de abril de 2000 polo que se declara festa
de Galicia de interese turístico a Ofrenda
do Reino de Galicia ó Santísimo Sacra-
mento de Lugo. 7.842

— Resolución do 2 de maio de 2000 pola
que se ordena a publicación do acordo
do Consello da Xunta de Galicia do 27
de abril de 2000 polo que se declaran
festas de Galicia de interese turístico as
Fogueiras de San Xoán da Coruña, a Fes-
tividade da Virxe de Guadalupe de Rianxo
e o Gran Premio de Carrilanas de Esteiro,
Muros. 7.843

CONSELLERÍA DE XUSTIZA,
INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

— Decreto 107/2000, do 5 de maio, polo
que se aproba a creación do Consello
Galego dos Colexios Profesionais de Deli-
neantes. 7.843

— Resolución do 3 de abril de 2000, da
Delegación Provincial de Pontevedra, pola
que se dispón o rexistro, o depósito e a
publicación, no Diario Oficial de Galicia,
do convenio colectivo do Concello de Gon-
domar (persoal laboral). 7.847

— Resolución do 10 de abril de 2000, da
Delegación Provincial de Pontevedra, pola
que se dispón o rexistro, o depósito e a
publicación, no Diario Oficial de Galicia,
do convenio colectivo da empresa Harinas
y Sémolas del Noroeste, S.A. (Hasenosa). 7.869

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

— Orde do 11 de maio de 2000 pola que
se establecen os premios Medio Ambiente
de Galicia 2000. 7.879

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS
CONSELLERÍA DE SANIDADE
E SERVICIOS SOCIAIS

— Orde do 11 de maio de 2000 pola que
se resolve definitivamente a convocatoria
pública para a provisión, polo sistema de
libre designación, dun posto de traballo
vacante nos servicios periféricos do Ser-
vicio Galego de Saúde. 7.881

Páxs.
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

— Resolucion do 26 de abril de 2000 pola
que se convoca concurso público para a
provisión de diversas prazas de corpos
docentes universitarios (00/017 e nove
máis). 7.881

V. ADMINISTRACIÓN
DE XUSTIZA

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN DE PADRÓN

— Edicto (20/1995). 7.885

VI. ANUNCIOS
a) DA ADMINISTRACIÓN

AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

— Resolución do 11 de maio de 2000 pola
que se anuncia a licitación, mediante pro-
cedemento aberto e forma de adxudica-
ción de concurso público, con tramitación
urxente, do contrato de servicios de con-
serxería do Instituto Nacional de Educa-
ción Física de Galicia, en Bastiagueiro,
concello de Oleiros (A Coruña) e outro
máis. 7.886

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E FACENDA

— Anuncio do 12 de abril do 2000, do reca-
dador de zona de Vigo, polo que se rela-
cionan procedementos de constrinximento
pendentes de notificar e se emprazan os
interesados que se sinalan (Abal Iglesias,
Pilar e catrocentos sesenta e oito máis). 7.887

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS
E VIVENDA

— Corrección de erros.-Resolución do 13 de
marzo de 2000, da Dirección Xeral de
Transportes, pola que se inicia expediente
de substitución e modificación de con-
cesións de servicio público regular per-
manente de uso xeral de transporte de
viaxeiros por estrada de competencia
exclusiva da Xunta de Galicia. 7.895



No 96 L Venres, 19 de maio de 2000 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 7.839

Páxs.
— Corrección de erros.-Resolución do 10 de

abril de 2000, da Dirección Xeral de
Transportes, pola que se inicia o expe-
diente de substitución e modificación de
concesións de servicio público regular
permanente de uso xeral de transporte de
viaxeiros por estrada de competencia
exclusiva da Xunta de Galicia. 7.896

— Resolución do 8 de maio de 2000, da
Dirección Xeral de Transportes, pola que
se somete a información pública o proxec-
to do Centro Loxístico de Transportes de
Culleredo polo acordo do Consello da
Xunta de Galicia do 27 de abril de 2000. 7.896

— Cédula do 17 de abril de 2000, do Servicio
Provincial de Transportes de Ourense,
pola que se notifican as denuncias por
infracción da normativa vixente en mate-
ria de transportes terrestres devoltas polo
servicio de correos por resultaren desco-
ñecidos os seus destinatarios ou ben por-
que intentada a notificación non se puido
efectuar (expediente OU-0417-O-2000 e
vintedous máis). 7.896

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA
E COMERCIO

— Resolución do 13 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 99/206-2,
5281 A.T.). 7.898

— Resolución do 13 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 99/212-2,
5285 A.T.). 7.898

— Resolución do 13 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 99/218-2,
5294 A.T.). 7.898

— Resolución do 14 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 99/205-2,
5280 A.T.). 7.899

Páxs.
— Resolución do 14 de marzo de 2000, da

Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 99/213-2,
5286 A.T.). 7.899

— Resolución do 14 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 99/214-2,
5287 A.T.). 7.899

— Resolución do 14 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 99/221-2,
5301 A.T.). 7.900

— Resolución do 14 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 99/224-2,
5304 A.T.). 7.900

— Resolución do 14 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se
cita. (Expediente IN407A 99/231-2,
5321 A.T.). 7.901

— Resolución do 20 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se somete a información pública a petición
de autorización da instalación eléctrica
que se cita. (Expediente IN407A 00/48-2,
5386 A.T.). 7.901

— Resolución do 20 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se somete a información pública a petición
de autorización da instalación eléctrica
que se cita. (Expediente IN407A 00/49-2,
5387 A.T.). 7.901

— Resolución do 10 de abril de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se cita.
(Expediente IN407A 00/17-2, 5357 A.T.). 7.901

— Resolución do 11 de abril de 2000, da
Delegación Provincial da Coruña, pola
que se autoriza e se aproba o proxecto
de execución da instalación eléctrica que
se cita. (Expediente IN407A 96/42-1). 7.902



7.840 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 96 L Venres, 19 de maio de 2000

Páxs.
— Resolución do 12 de abril de 2000, da

Delegación Provincial de Pontevedra, pola
que se anuncia o levantamento das actas
previas á ocupación dos bens e dereitos
afectados pola execución do proxecto cha-
mado L.M.T.-C.T.-R.B.T. Grupo Escolar I
(concello da Cañiza), a favor da empresa
Unión Eléctrica-Fenosa, S.A. (Expediente
83/1999 A.T.). 7.902

— Resolución do 14 de abril de 2000, da
Delegación Provincial da Coruña, pola
que se autoriza e se aproba o proxecto
de execución da instalación eléctrica que
se cita. (Expediente IN407A 96/40-1). 7.903

— Resolución do 14 de abril de 2000, da
Delegación Provincial da Coruña, pola
que se somete a información pública a
petición de autorización da instalación
eléctrica que se cita. (Expediente IN407A
00/94-1). 7.904

— Resolución do 3 de maio de 2000, da
Delegación Provincial da Coruña, pola
que se somete a información pública a
petición para declaración ambiental, auto-
rización administrativa, aprobación do
proxecto de execución e do proxecto sec-
torial de incidencia supramunicipal das
instalacións que comprende o proxecto
denominado Parque Eólico de Corzán.
(Expediente 5/1999). 7.904

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA,
GANDERÍA E POLÍTICA
AGROALIMENTARIA

— Resolución do 7 de abril de 2000, da
Delegación Provincial de Pontevedra, pola
que se notifican as resolucións do expe-
diente sancionador AG-SA-131/1999-PO
e dous máis. 7.905

— Resolución do 13 de abril de 2000, da
Delegación Provincial de Ourense, de
notificación de acordo de iniciación do
expediente sancionador de epizootias
OU-T-48/2000. 7.905

— Resolución do 13 de abril de 2000, da
Delegación Provincial de Ourense, de
notificación da resolución do procede-
mento sancionador de epizootias
OU-T-124/1999. 7.906

Páxs.
CONSELLERÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL
E TURISMO

— Resolución do 11 maio de 2000 pola que
se anuncia a contratación, polo procede-
mento aberto, mediante concurso, dunha
asistencia técnica para a impartición de
varios cursos en materia turística. 7.907

CONSELLERÍA DE SANIDADE
E SERVICIOS SOCIAIS

— Resolución do 7 de abril de 2000, da
Delegación Provincial de Pontevedra,
relativa á baixa de oficio no Rexistro Sani-
tario de Alimentos. 7.907

— Edicto do 13 de abril de 2000, da Área
de Servicios Sociais da provincia de Lugo,
polo que se notifican as resolucións dic-
tadas sobre as pensións non contributivas
da Seguridade Social relacionadas no
anexo. 7.912

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA
E SOLO

— Cédula do 11 de abril de 2000 pola que
se lle notifica a Manuel Mata Martín a
resolución pola que se acorda a resolución
de pleno dereito do contrato da súa viven-
da, expediente C136CD63, conta 8012. 7.912

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO

— Resolución do 10 de abril de 2000, da
Xunta Arbitral de Consumo de Galicia,
pola que se dispón a publicación do outor-
gamento do distintivo oficial do sistema
ás empresas adheridas. 7.913

UNIVERSIDADE DE VIGO

— Resolución do 11 de maio de 2000 pola
que se anuncia concurso público, por pro-
cedemento aberto e mediante tramitación
ordinaria, para a contratación da subminis-
tración que se cita. (Expediente 13/2000). 7.916

b) DA ADMINISTRACIÓN
LOCAL

CONCELLO DE CARIÑO

— Anuncio de licitación. 7.916

CONCELLO DA CORUÑA

— Anuncio de poxa (Ref. O2000/19). 7.917



No 96 L Venres, 19 de maio de 2000 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 7.841

Páxs.
— Anuncio de concurso (Ref. S2000/48). 7.917

— Anuncio de poxa (Ref. O2000/18). 7.918

— Anuncio de concurso (Ref. C1999/7). 7.918

CONCELLO DE LUGO

— Anuncio. 7.919

— Anuncio. 7.920

CONCELLO DE OURENSE

— Anuncio (229/2000). 7.920

CONCELLO DA PASTORIZA

— Anuncio. 7.920

CONCELLO DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

— Resolución do 6 de abril de 2000 pola
que se anuncia o concurso que se cita. 7.921

CONCELLO DE TORDOIA

— Anuncio. 7.922

CONCELLO DE XOVE

— Anuncio de contratación. 7.922

Páxs.
DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DA CORUÑA

— Resolución do 3 de maio de 2000 pola
que se convoca concurso, con procede-
mento aberto e tramitación ordinaria, para
a contratación da subministración de
material informático con destino á Depu-
tación Provincial da Coruña. (Expediente
00/3916 do Servicio de Patrimonio e
Contratación). 7.923

— Anuncio de concurso, con procedemento
aberto, para a contratación do Plan 2000
Parques de Bombeiros e Instalacións de
Protección Civil, 4ª fase. 7.923

— Anuncio de concurso, con procedemento
aberto, para a contratación do Plan 2000
Parques de Bombeiros e Instalacións de
Protección Civil, 5ª fase. 7.923

c) OUTROS ANUNCIOS

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN
DE GALICIA

— Anuncio do concurso de expediente
00167C. 7.924

EDICIÓN E ADMINISTRACIÓN
Secretaría Xeral da Consellería da Presidencia

e Administración Pública
Edificio San Caetano

Teléfonos: 981 54 42 68 - 981 54 42 70
Fax: 981 54 42 72 - 981 54 42 73

http://www.xunta.es
e-mail: dog*xunta.es

ISSN 1.130-9229
Depósito legal C. 73-1982

IMPRIME
Editorial Compostela, S.A.

R/ Preguntoiro, nº 29 - Santiago de Compostela

DOGDIARIO OFICIAL

de GALICIA



7.842 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 96 L Venres, 19 de maio de 2000

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución do 27 de marzo de 2000,
conxunta da Dirección Xeral de Orde-
nación Educativa e Formación Profesio-
nal da Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria e do Instituto Galego
de Consumo, pola que se publica a selec-
ción dos premios dos traballos presentados
na fase autonómica do Certame Europeo
do Xove Consumidor 2000.

Por resolución conxunta do 4 de febreiro de 2000
(DOG nº 33, do xoves, 17 de febreiro), a Consellería
da Presidencia e Administración Pública convocou
premios dos traballos presentados na fase autonó-
mica do Certame Europeo do Xove Consumidor
2000. Vista a proposta do xurado relativa á selección
dos traballos presentados, efectuada segundo o dis-
posto nos puntos 3.4 e 3.5, polo xurado mencionado
no punto 3.7 das bases da convocatoria, procede
a súa publicación de conformidade con esta. Na súa
virtude,

RESOLVEMOS:
Facer pública a selección dos premios concedidos

para traballos presentados na fase autonómica do
Certame Europeo do Xove Consumidor 2000 pre-
sentados conforme a resolución conxunta do 4 de
febreiro de 2000, que se relacionan no anexo desta
orde.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2000.
José Luis Mira Lema Víctor Tello Calvo

Director xeral de Ordenación Presidente do Instituto
Educativa e Formación Galego de Consumo

Profesional

ANEXO:
Primeiro premio.
Título: Perspectivas e alternativas na producción e
consumo de novos alimentos.
Coordinador: José Luis Meijide del Río.
Nivel: 4º curso da ESO.
Centro: IES A Piringalla-Lugo.
Dotación: 800 euros e diploma.
Segundo premio.
Título: Guía para un consumo responsable do chicle.
Coordinadora: Covadonga Rodríguez-Moldes Rey.
Nivel: 4º curso da ESO.
Centro: IES Mugardos-A Coruña.
Dotación: 600 euros e diploma.
Terceiro premio.
Título: Tarxetaria.
Coordinadores: Manuel Fontán Teso/Ana Mª López
Marras/Milagros Guzmán Barros.
Nivel: 8º EXB.
Centros: CEIP Lourido e CEP Chancelas Poio-Pon-
tevedra.
Dotación: 500 euros e diploma.

Accesits.
Título: As novas canles de distribución co peixe
fresco e conxelado.
Coordinador: Enrique Moreno Molinero.
Nivel: 3º curso da ESO.
Centro: CPI Celso Emilio Ferreiro-Vigo.
Dotación: 300 euros e diploma.

Título: Os organismos modificados xeneticamente e
o consumidor.
Coordinador: José Benito Andrade González.
Nivel: 4º curso da ESO.
Centro: IES Valle Inclán-Pontevedra.
Dotación: 300 euros e diploma.

Título: Consumo, Muller e Publicidade no século
XX.
Coordinadora: Mª Jesús Buitrago Rubira.
Nivel: 4º curso da ESO.
Centro: IES Ribeira do Louro-O Porriño.
Dotación: 300 euros e diploma.

Título: Recoñecernos como consumidores.
Coordinadores: Antonio Gregorio Montes/Gabriel
Oría de Rueda Elorriaga.
Nivel: 4º curso da ESO.
Centro: IES Porta da Auga-Ribadeo.
Dotación: 300 euros e diploma.

O traballo clasificado en primeiro lugar concursará
representando a Comunidade Autónoma de Galicia
na Fase Nacional do Certame.

CONSELLERÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL
E TURISMO

Resolución do 2 de maio de 2000 pola
que se ordena a publicación do acordo
do Consello da Xunta de Galicia do 27
de abril de 2000 polo que se declara festa
de Galicia de interese turístico a Ofrenda
do Reino de Galicia ó Santísimo Sacra-
mento de Lugo.

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión
do día 27 de abril de 2000 adoptou, por proposta
do conselleiro de Cultura, Comunicación Social e
Turismo, o seguinte acordo:

Declarar festa de Galicia de interese turístico na
provincia de Lugo, a Ofrenda do Reino de Galicia
ó Santísimo Sacramento en Lugo, de conformidade
co establecido no Decreto 203/1998, do 25 de xuño,
polo que se regulan as declaracións de festas de
Galicia de interese turístico.

En cumprimento do disposto no artigo 7 do devan-
dito decreto, ordénase a publicación do acordo no
Diario Oficial de Galicia e a notificación ás persoas
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ou entidades organizadoras da festa e ó concello
correspondente.

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2000.

Jesús Pérez Varela
Conselleiro de Cultura, Comunicación

Social e Turismo

Resolución do 2 de maio de 2000 pola
que se ordena a publicación do acordo
do Consello da Xunta de Galicia do 27
de abril de 2000 polo que se declaran
festas de Galicia de interese turístico as
Fogueiras de San Xoán da Coruña, a Fes-
tividade da Virxe de Guadalupe de
Rianxo e o Gran Premio de Carrilanas
de Esteiro, Muros.

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión
do día 27 de abril de 2000 adoptou, por proposta
do conselleiro de Cultura, Comunicación Social e
Turismo, o seguinte acordo:

Declarar festas de Galicia de interese turístico na
provincia da Coruña, as Fogueiras de San Xoán na
Coruña, a Festividade da Virxe de Guadalupe en
Rianxo e o Gran Premio de Carrilanas de Esteiro,
Muros, de conformidade co establecido no Decreto
203/1998, do 25 de xuño, polo que se regulan as
declaracións de festas de Galicia de interese turís-
tico.

En cumprimento do disposto no artigo 7 do devan-
dito decreto, ordénase a publicación do acordo no
Diario Oficial de Galicia e a notificación ás persoas
ou entidades organizadoras das festas e ós concellos
correspodentes.

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2000.

Jesús Pérez Varela
Conselleiro de Cultura, Comunicación

Social e Turismo

CONSELLERÍA DE XUSTIZA,
INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

Decreto 107/2000, do 5 de maio, polo
que se aproba a creación do Consello
Galego dos Colexios Profesionais de
Delineantes.

Os presidentes dos colexios de delineantes da
Comunidade Autónoma de Galicia, en reunión do
19 de outubro de 1996, acordaron promove-la cons-
titución do Consello Galego dos Colexios Profesio-
nais de Delineantes.

As asembleas xerais extraordinarias dos colexios
profesionais de delineantes da Coruña, Lugo, Ouren-
se e Vigo, no mes de xullo de 1998, acordaron a
ratificación da constitución do Consello Galego dos
Colexios Profesionais de Delineantes, así como da
aprobación dos seus estatutos, remitindo o expedien-

te á Consellería de Xustiza, Interior e Relacións
Laborais, a cal, tras introducir melloras técnicas e
de redacción nos estatutos, emitiu informe favorable
sobre a súa adecuación á legalidade.

A aprobación da creación e dos estatutos dos con-
sellos galegos de colexios profesionais con ámbito
de actuación na Comunidade Autónoma de Galicia
correspóndelle ó Consello da Xunta de Galicia,
segundo dispón o artigo 5 do Decreto 161/1997,
do 5 de xuño, polo que se regulan os consellos gale-
gos de colexios profesionais e se crea o Rexistro
de Colexios Profesionais e os seus consellos.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Xus-
tiza, Interior e Relacións Laborais e logo de deli-
beración do Consello da Xunta de Galicia na súa
reunión do día cinco de maio de dous mil,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Apróbase a creación do Consello Galego dos
Colexios Profesionais de Delineantes, que terá a súa
sede no Colexio Profesional de Delineantes que
corresponda ó presidente do consello, co ámbito
territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2º

Igualmente, apróbanse os estatutos do referido
consello, que figuran como anexo a este decreto.

Disposición derradeira

O presente decreto entrará en vigor ós vinte días
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, cinco de maio de dous
mil.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Antonio Pillado Montero
Conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais

Estatutos do Consello Galego dos
Colexios Profesionais de Delineantes

Capítulo I
Réxime, enderezo, funcións, constitución,

convocatorias

Artigo 1º.-Réxime.

O Consello Galego dos Colexios Profesionais de
Delineantes, do que se constitúe órgano represen-
tativo e executivo, é unha corporación de dereito
público, con personalidade xurídica de seu e plena
capacidade.

Artigo 2º.-Enderezo.

O Consello Galego dos Colexios Profesionais de
Delineantes radicará na cidade e enderezo social
da sede do Colexio Profesional de Delineantes que
corresponda ó presidente/a do consello.
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Artigo 3º.-Funcións.

O Consello Galego dos Colexios Profesionais de
Delineantes rexerase polos presentes estatutos e
naquilo que nestes non se considerase, aplicarase
a Lei de colexios profesionais. O ámbito xurisdic-
cional do consello abranguerá todo o territorio da
Comunidade galega e exercerá unha función coor-
dinadora e rectora entre os colexios, dentro das atri-
bucións que lle confira a lexislación vixente.

Artigo 4º.-Colexios e capitalidades.

O número de colexios integrados no Consello Gale-
go dos Colexios Profesionais de Delineantes é o
seguinte:

Colexio Profesional de Delineantes da Coruña.
Colexio Profesional de Delineantes de Lugo.
Colexio Profesional de Delineantes de Ourense.
Colexio Profesional de Delineantes de Vigo.

Con ámbito nas súas respectivas demarcacións
territoriais.

Artigo 5º.-Constitución.

1. O Pleno do Consello estará integrado por tódo-
los/as decanos/as e secretarios/as dos Colexios de
Delineantes de Galicia.

2. Os/as conselleiros/as cesarán como tales no
momento en que cesen como decanos/as ou secre-
tarios/as dos seus colexios respectivos.

3. Tódolos/as conselleiros/as terán voz e voto en
tódolos asuntos que se vaian debater e, de producirse
empate nunha votación, o presidente do consello
terá voto de calidade dirimente.

4. Tódolos/as conselleiros/as, antes de tomaren
posesión dos seus cargos, deberán xurar ou prometer
respecto á Constitución, como expresión da vontade
soberana do pobo español, Estatuto de autonomía
de Galicia, lealdade ó rei e rigoroso cumprimento
das súas obrigas inherentes ó cargo.

Artigo 6º.-Cargos directivos.

1. Os cargos directivos estarán constituídos por
un/unha presidente/a, un/unha secretario/a e un/un-
ha administrador/a.

2. Poderán ser candidatos/as a presidente tódo-
los/as decanos/as dos colexios integrados no con-
sello.

3. O cargo de secretario recaerá no secretario do
colexio ó que pertenza o presidente do consello.

4. Tódolos cargos serán incompatibles con cal-
quera outro de carácter representativo noutras orga-
nizacións profesionais ou sindicais.

5. O/a presidente/a terá a representación legal do
consello e as outras funcións que lle outorguen os
estatutos e o Regulamento de réxime interior, que
estarán encamiñados a cumpri-los acordos do con-
sello. Tamén poderá delegar noutros conselleiros as
funcións que considere oportunas.

6. O/a secretario/a actuará como fedatario/a de
tódalas actas e acordos do consello. Así mesmo, vela-
rá por unha correcta actuación administrativa.

7. O/a Administrador/a actuará asemade como
tesoureiro/a e contador/a do consello, confeccionan-
do os orzamentos de ingresos e gastos, vixiando o
seu seguimento e correcta aplicación. Poderá asistir
sen voto ás sesións do Pleno do Consello, por deci-
sión do presidente, e será elixido polo presidente
do consello.

Artigo 7º.-Competencia e funcións do consello.

1. O consello terá máxima competencia cando se
trate de materia que afecte á xeneralidade dos
colexios ou a conflictos entre dous ou máis colexios
e entre colexiados de distintos colexios. Rexerase
polos seus estatutos e regulamentos que os desen-
volvan.

2. No ámbito territorial da súa competencia, terá
as seguintes funcións:

a) As atribuídas ó Consello Xeral do Estado pola
Lei de colexios profesionais, en canto teñan ámbito
ou repercusión soamente no territorio da Comuni-
dade Autónoma e cantas outras lle foran encomen-
dadas por virtude de disposicións xerais ou espe-
ciais, sempre que non interfiran na autonomía e as
competencias propias do resto dos colexios estatais
da mesma profesión.

b)Recoller e elabora-las normas deontolóxicas
comúns e velar polo seu cumprimento.

c) Aproba-los seus propios estatutos e modificalos.

d) Ter coñecemento dos conflictos que poidan sus-
citarse entre os colexios que integran o consello,
sen prexuízo de ulterior recurso contencioso admi-
nistrativo.

e) Resolve-los recursos que se interpoñan contra
os acordos dos colexios, nun período máximo de tres
meses trala audiencia das partes interesadas.

f) Exerce-las funcións disciplinarias verbo das
xuntas de goberno dos colexios e as do mesmo
consello.

g) Aproba-lo seu propio orzamento.

h) Fixa-la participación equitativa dos colexios nos
gastos do consello.

i) Informar sobre tódalas normas que prepare a
Xunta de Galicia, relativas á profesión sobre as fun-
cións, ámbito e honorarios, ademais do réxime de
incompatibilidades con outras profesións.

j) Velar para que se cumpran as condicións esixi-
das nas leis e nos estatutos, no tocante á repre-
sentación e proclamación de candidatos para as xun-
tas de goberno dos colexios.

k) Fomentar, crear e organizar institucións, ser-
vicios e actividades para a profesión, que teñan por
obxecto a promoción cultural, asistencia social e
sanitaria, a cooperación e o mutualismo, o fomento
da ocupación e outras actuacións pertinentes e esta-
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blece-los concertos ou acordos máis axeitados neste
sentido coa Administración e as institucións e enti-
dades que corresponda.

l) Asumi-la representación dos profesionais diante
de entidades similares fóra da Comunidade Autó-
noma de Galicia, establecendo relacións mediante
acordos.

Respecto ós seus aspectos institucionais e cor-
porativos, relacionarase coa Dirección Xeral de Xus-
tiza e Administración Local da Consellería de Xus-
tiza, Interior e Relacións Laborais e, nos contidos
profesionais, coa consellería correspondente.

m) Exercer cantas funcións lle sexan encomen-
dadas pola Administración e colaborar con esta
mediante a realización de estudios, emisión de infor-
mes, elaboración de estatísticas e outras actividades
relacionadas cos seus fins, que poidan serlle soli-
citadas ou acorde formular por propia iniciativa.

n) Cantas atribucións e funcións derivan direc-
tamente da súa condición de organismo represen-
tativo e coordinador dos colexios, debendo, por tanto,
realizar cantas xestións sexan de interese para o
cumprimento dos seus acordos, e adopta-las medidas
necesarias para que os colexios cumpran as reso-
lucións do propio consello dictadas en materia da
súa competencia.

o) En defensa dos colexios e do prestixio da pro-
fesión, e co fin de evita-lo intrusismo, tratará de
se-lo caso, a adopción das medidas necesarias para
facer respecta-las facultades, dereitos e intereses
profesionais.

p) Sen prexuízo dos cursos formativos que inde-
pendentemente poidan realizar os colexios, organizar
e impartir cursos de formación para os colexiados
que sexan útiles para o exercicio da profesión. Esten-
der diplomas profesionais, sen prexuízo dos que
expidan, en materia de certificados e diplomas, os
colexios profesionais que compoñen o consello, sem-
pre observando o disposto na lexislación educativa
que rexa nese momento.

q) Calquera outra que lle sexa atribuída de acordo
coa vixente lexislación.

r) Aproba-los estatutos e visa-los regulamentos de
réxime interior dos colexios.

Artigo 8º.-Reunións e convocatorias.

1. O consello reunirase cada tres meses. Na pri-
meira reunión do ano tratarase da aprobación de
orzamentos, balances e darase lectura da memoria
informativa.

2. Ademais das reunións ordinarias sinaladas con
anterioridade, o consello realizará reunións extraor-
dinarias cando o considere o seu presidente/a, ben
sexa por petición propia ou por petición da quinta
parte dos conselleiros.

A convocatoria do consello farase por escrito,
acompañada da orde do día e da documentación per-
tinente, e será cursada polo/a secretario/a, logo de

mandato da presidencia, polo menos con dez días
de anticipación, salvo casos de urxencia excepcional
nos que será convocado, sen prazo especial de anti-
cipación, telegraficamente ou por fax. A convocatoria
sinalará o lugar e hora da realización.

As reunións do consello quedarán validamente
constituídas cando asistan como mínimo a metade
dos conselleiros, salvo o articulado nos artigos 14º
e 15º.

Capítulo II
Réxime administrativo

Artigo 9º.-Réxime de adopción de acordos.

1. Os acordos adoptados polo Pleno do Consello,
de conformidade coas súas respectivas atribucións,
serán obrigatorios para tódolos colexios e os seus
membros.

Estes acordos serán tomados por maioría e serán
recollidos en acta con expresión da votación que
tivese lugar.

2. Para os efectos de cómputo, os acordos toma-
ranse por maioría simple.

3. Os/as conselleiros/as que non poidan asistir
poderán delega-lo voto por escrito en calquera dos/as
outros/as conselleiros/as.

4. En materia de disciplina non se poderá delega-lo
voto por escrito noutro ou noutra conselleiro/a.

5. A votación será secreta a petición dun só dos
membros do consello.

6. O voto do presidente, se houbese empate, será
dirimente.

7. Non poderán adoptarse validamente acordos
sobre asuntos que non figuren na orde do día das
reunións.

Artigo 10º.-Xurisdicción disciplinaria.

1. O consello dos colexios, en relación coa com-
petencia do artigo 7º.2.f, ten xurisdicción discipli-
naria para sanciona-las faltas cometidas por pro-
fesionais no exercicio da súa actividade profesional
ou colexial:

a) Cando a persoa teña un cargo de goberno no
colexio e non teña ningún cargo de representación
ou de goberno no consello.

b) Cando a persoa afectada tivese cargo de goberno
no Consello; neste caso, o afectado/a non poderá
tomar parte das deliberacións, nin votar na xunta.

2. Non poderá ser imposta ningunha sanción sen
antes iniciar expediente disciplinario.

Artigo 11º.-Faltas e sancións.

1. Serán consideradas faltas, coa gradación corres-
pondente, as conductas tipificadas como tales nos
respectivos estatutos dos colexios integrados no Con-
sello Galego dos Colexios Profesionais de Delinean-
tes e nos seus regulamentos.
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Ás conductas tipificadas como faltas seranlles apli-
cables as sancións que establezan os referidos esta-
tutos, por remisión expresa a eles.

2. As sancións que disciplinariamente o consello
poderá impoñer serán aplicadas de acordo co seguin-
te criterio:

Cando a persoa afectada desempeñe un cargo de
goberno de calquera colexio ou no propio consello.

Por faltas leves:

a) Comunicación de oficio.

b) Reprensión privada.

c) Reprensión pública.

Por faltas graves:

Suspensión do exercicio profesional por un termo
de non máis de seis meses.

Por faltas moi graves:

Suspensión no exercicio profesional por termo
superior a seis meses e a expulsión do colexio
respectivo.

Esta sanción de expulsión só poderá ser aplicada:

a) Por reiteradas faltas de competencia ou dig-
nidade profesional polas que fose corrixido con sus-
pensión superior a seis meses.

b) Cando sobre expediente recaído na xurisdicción
criminal fose condenado por sentencia firme por feito
relacionado co exercicio da profesión.

c) Cando se lle instruíse expediente por falta de
pagamento nas cotas colexiais.

3. O sancionado por resolución do consello poderá
solicita-la súa rehabilitación por causa fundada se,
xa cumprida a sanción, transcorresen seis meses,
se a falta era leve; dous anos se fose grave; catro
anos de ser moi grave; e cinco anos se estivese san-
cionado con expulsión. Todo este tempo será com-
putado sempre a partir do cumprimento da sanción.

4. A execución dos acordos de imposición de san-
cións quedarán en suspenso mentres non se escla-
recesen os recursos pertinentes na vía corporativa,
cando estas sancións afecten a situacións persoais.

Con faltas graves e moi graves irá aparellada a
inhabilitación indefinida en todo cargo do consello.

Artigo 12º.-Procedemento e recursos.
1. O presidente do consello iniciará as actuacións

nomeando un instructor e un secretario, que será
o do consello, entre os seus membros, para comeza-lo
procedemento, que se iniciará de oficio. O instructor
abrirá e tramitará o expediente disciplinario e pro-
posta de sanción. En todo expediente as partes debe-
rán ser escoitadas dentro do termo concedido polo
instructor, que non pode exceder de quince días,
e exporanse por escrito as súas alegacións, presen-
tando os documentos que sexan convenientes.

Logo de seren escoitadas as partes e de se for-
mula-la proposta de sanción dentro dos quince días
seguintes ó das alegacións, o instructor entregaralle

ó consello o expediente disciplinario. O consello,
mediante resolución motivada, acordará a imposi-
ción de sanción ou o arquivo da causa.

O acordo resolutorio do expediente deberá ser
adoptado por maioría simple. A votación será secreta
e votarán tódolos/as conselleiros/as sen posibilidade
de delegación.

A execución das sancións levaraa para o seu cum-
primento o instructor que rematase o expediente en
primeira instancia. O consello poderá solicitar infor-
mación sobre os seus trámites.

As faltas leves prescribirán ós seis meses, as graves
ós dous anos e as moi graves ós tres anos de se
cometeren.

A prescrición quedará suspendida polo inicio do
expediente disciplinario.

A paralización do procedemento por un tempo
superior ós seis meses, non atribuídos ó expediente,
fará correr de novo o tempo interrompido.

2. O consello coñecerá en alzada os recursos que
se formulen nas actas e resolucións dos colexios.

O recurso de alzada interporase no prazo dun mes
desde a notificación ó interesado e deberá resolverse
nun tempo de tres meses.

3. Os actos, acordos e resolucións do consello
poderán ser recorridos potestativamente en reposi-
ción ou seren impugnados directamente perante a
xurisdicción contencioso-administrativa, nos prazos
e supostos previstos na Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común, modifi-
cada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

4. A Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común, modificada pola
Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, será supletoria res-
pecto ó non previsto nos presentes estatutos.

Capítulo III
Réxime económico

Artigo 13º.-Dos recursos do consello.
1. Os recursos do consello están constituídos por:
a) Os froitos, as rendas e os xuros dos bens que

se adquirisen.
b) Os legados, os donativos, as subvencións que

poida recibir.
c) O importe das cotas que poidan acordarse regu-

lamentariamente en proporción o número de colexia-
dos de cada colexio o 31 de decembro do ano
anterior.

d) As cotas extraordinarias que acorde e aprobe
o consello.

2. O consello presentará anualmente para ser apro-
bado por si mesmo:

a) A liquidación do orzamento anterior.
b) O orzamento do ano entrante.



No 96 L Venres, 19 de maio de 2000 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 7.847

3. Os ingresos de recursos que directamente afec-
ten ós colexiados realizaranse a través dos respec-
tivos colexios, se ben o Consello poderá subrogarse
en caso de demora.

4. O consello poderá redacta-los regulamentos que
considere necesarios para o mellor desenvolvemento
das súas actividades.

Capítulo IV
Disolución

Artigo 14º.-Disolución do consello.

O consello poderá disolverse cando o acorden as
tres cuartas partes dos seus membros, por votación
directa, na xunta extraordinaria convocada especial-
mente para tal fin, e o organismo oficial competente
o aprobe por decreto.

Neste caso, e nos que por causa distinta á vontade
do consello sexa este disolto, os membros acordarán
o nomeamento de liquidadores, con indicación do
número e facultades, para que logo de satisfaceren
tódalas obrigas sociais, lles entreguen ás institucións
de previsión dos delineantes o sobrante existente,
proporcionalmente á contribución de cada colexio.

Capítulo V
Modificación de estatutos

Artigo 15º.-Modificación de estatutos.

Para a modificación dos presentes estatutos será
preciso o acordo das dúas terceiras partes do Pleno
do Consello e a súa aprobación polos organismos
competentes.

Disposicións transitorias

Primeira.-O consello completará o número mínimo
dos seus membros no termo dun mes a partir da
súa constitución.

O consello poderá adoptar acordos válidos suxei-
tándose ó que a lei dispón.

Segunda.-A primeira sede do Consello radicará no
Colexio Profesional de Delineantes de Vigo.

Disposición derradeira

Quedarán derrogadas todas aquelas disposicións
de igual ou inferior rango que se opoñan ós presentes
estatutos.

Resolución do 3 de abril de 2000, da
Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se dispón o rexistro, o depósito
e a publicación, no Diario Oficial de Gali-
cia, do convenio colectivo do Concello de
Gondomar (persoal laboral).

Visto o texto do convenio colectivo para o concello
de Gondomar (persoal laboral), con nº de código
3603252, que tivo entrada nesta delegación pro-

vincial o día 29-3-2000, subscrito en representación
da parte económica por unha representación do con-
cello, e da parte social, polos delegados de persoal
con data do 14-2-2000. De conformidade co disposto
no artigo 90.2º e 3º, do Real decreto lexislati-
vo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores,
Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexis-
tro e depósito de convenios colectivos de traballo
e Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre
traspaso de funcións e servicios da Administración
do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en
materia de traballo, esta delegación provincial

ACORDA:

Primeiro.-Ordena-la súa inscrición no libro de
rexistro de convenios colectivos de traballo, que
consta nesta delegación provincial, e a notificación
ás representacións económica e social da comisión
negociadora.

Segundo.-Ordena-lo seu depósito no Servicio de
Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbi-
traxe e Conciliación.

Terceiro.-Dispoñe-la súa publicación no Diario
Oficial de Galicia.

Vigo, 3 de abril de 2000.

Antonio Coello Bufill
Delegado provincial de Pontevedra

Convenio colectivo das condicións de emprego do
persoal do concello de Gondomar

Exposicións de motivos.

O obxectivo deste convenio colectivo non é outro
que o da regulación das condicións de emprego do
conxunto do persoal do Concello de Gondomar cunha
única regulación válida, tentando conseguir unha
Administración galega máis homoxénea.

Por todo iso e de conformidade co disposto nas
leis e normativa legal aplicable, as partes negocia-
doras acordan a subscrición da proposta de convenio
colectivo das condicións de emprego do persoal ó
servicio do Concello de Gondomar.

Capítulo I
Disposicións xerais

Artigo 1º.-Ámbito territorial.

Este convenio colectivo será de aplicación na enti-
dade pública local do Concello de Gondomar que
o asume na súa totalidade, trala negociación colec-
tiva ó nivel correspondente.

Artigo 2º.-Ámbito persoal.

O convenio aplicarase:

1.1. A todo o persoal laboral independentemente
da duración e tipo de contrato en todo aquilo que
non vaia en contra do réxime xurídico laboral apli-
cable á natureza da súa relación.
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Artigo 3º.-Ámbito temporal, vixencia e denuncia.
4.1. O convenio colectivo entrará en vigor o día

en que sexa aprobado polo Pleno do Concello inde-
pendentemente da data de publicación preceptiva
no respectivo BOP, abarcando o seu período de
vixencia tres anos (2000, 2001 e 2002), período
que non obstante se entenderá prorrogado por anua-
lidades de non existir denuncia dalgunha das partes
ata a entrada en vigor do novo convenio que substitúa
o anterior trala oportuna negociación.

4.2. Ámbalas partes conveñen que o convenio se
considerará denunciado cando así se faga con tres
meses de antelación á finalización da súa vixencia
ou de calquera prórroga, co fin de inicia-las nego-
ciacións e deliberacións do novo acordo en data non
posterior a un mes contado a partir da data de
denuncia.

Artigo 4º.-Obxecto.
O convenio regula e facilita o normal desenvol-

vemento das relacións de traballo do persoal da enti-
dade local, rectifica os anteriores convenios naque-
les extremos que modifica e substitúe e renova aque-
las materias nas que se produzan alteracións.

Artigo 5º.-Carácter.
O convenio pretende ter un carácter necesario e

indivisible para tódolos efectos no sentido de que
as condicións pactadas neste constitúen un todo
orgánico e unitario.

Artigo 6º.-Condicións máis beneficiosas.
Poderán manterse para persoas determinadas, con-

dicións que superen o convenio e estean recoñecidas
con anterioridade a este.

A corporación local, cando expoñan a aprobación
deste convenio, deberá establecer cales son as con-
dicións máis beneficiosas.

Artigo 7º.-Irrenunciabilidade.
Terase por nula e non por feita a renuncia por

parte dos traballadores, de calquera beneficio esta-
blecido no convenio.

Así mesmo, unha vez aplicado este convenio, con-
siderarase nulo e sen ningún efecto calquera outro
acordo, resolución ou cláusula que impliquen con-
dicións menos beneficiosas para os empregados
públicos locais.

Artigo 8º.-Aplicación favorable.
Como norma xeral unha vez aplicado o convenio,

e trala consulta á comisión paritaria mixta de control
e seguimento, tódalas condicións establecidas no
convenio, en caso de dúbida, ambigüidade ou escu-
ridade, en canto ó sentido e alcance, deberán ser
interpretadas e aplicadas do xeito que resulte máis
beneficioso para os empregados públicos locais.

Artigo 9º.-Aplicación directa.
As partes signatarias do convenio, ó nivel que sexa,

comprométense á aplicación directa deste e a non

promover cuestións que puideran supoñer modifi-
cacións das condicións pactadas no texto.

Artigo 10º.-Publicidade do convenio colectivo.

Con independencia da súa aprobación polo Pleno
Municipal, será publicado no BOP de Pontevedra,
a publicidade do devandito efectuarase por conta
do concello.

Artigo 11º.-Conflictividade laboral.

Antes de adoptar medidas disciplinarias ou acti-
tudes conflictivas de carácter colectivo, as partes
asinantes do convenio comprométense a esgota-la
vía do diálogo, dentro da propia institución, acudindo
ó Consello Galego de Relacións.

Capítulo II
Seguimento e control

Artigo 12º.-Comisión paritaria mixta de control e
seguimento do convenio colectivo.

12.1. Para examinar e resolver cantas cuestións
se deriven da interpretación, vixilancia, control e
aplicación do convenio, a mesa negociadora deste,
designa, de entre os seus compoñentes sinatarios,
unha comisión paritaria mixta de control e segui-
mento do convenio con carácter central e único para
todo o concello, coa configuración seguinte: estará
constituída por 4 representantes dos sindicais (1
por cada sindicato asinante do convenio), e 4 mem-
bros designados pola corporación.

12.2. A comisión paritaria mixta contará cun secre-
tario/a, que será un técnico designado polo concello,
tomará nota do tratado nas reunións desta, redac-
tando acta e actuando de fedatario con voz pero sen
voto, dos acordos adoptados. Así mesmo, o secretario
terá as funcións seguintes:

12.2. a) Convoca-las partes coa antelación e forma
debida.

12.2. b) Dar entrada, rexistrar e distribuír, entre
os membros da comisión, as consultas e solicitudes
recibidas.

12.2. c) Levar un rexistro das actas aprobadas
e expedir certificacións dos acordos adoptados.

12.3. d) Cantos outros cometidos lle sexan enco-
mendados pola comisión paritaria de control e segui-
mento para o mellor funcionamento desta.

12.3. A comisión paritaria de control e seguimento
terá as seguintes funcións:

12.3. a) Interpretación auténtica do texto do con-
venio, na súa aplicación práctica.

12.3. b) Resolución definitiva para as partes soli-
citantes ou implicadas de cantos asuntos e recla-
macións se sometan á súa decisión respecto a cal-
quera das condicións establecidas no convenio.
Naqueles casos complexos e con especificidade con-
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creta nun ente, a resolución non será de aplicación
ó resto das institucións, salvo que estas o pidan
expresamente.

12.3. c) Vixilancia do cumprimento colectivo e
total do pactado no convenio segundo as oportunas
recomendacións e interpretacións.

12.3. d) Denuncia do incumprimento do convenio.

12.3. e) Estudio da evolución das relacións entre
as partes signatarias do convenio.

12.3. f) Informe referente á extensión e ó grao
de aplicación do convenio, dificultades encontradas
no nivel de cada entidade e propostas de superación
destas.

12.3. g) Negociar, redactar, formalizar e asina-lo
texto do convenio por delegación da súa mesa
negociadora.

12.3. h) Emitir inofrmes cando así lle sexa soli-
citado, en relación coas propostas de clasificación
e valoración de postos de traballo antes da súa apro-
bación polos órganos competentes das entidades
locais correspondentes.

12.3. i) cantas outras actividades tendan á maior
eficacia práctica do convenio ou veñan establecidas
no seu texto.

12.3. j) Calquera outra que, se é o caso, poidan
serlle atribuídas ó amparo de disposicións que no
futuro se promulguen.

12.4. A comisión paritaria mixta de control e segui-
mento poderá utiliza-los servicios ocasionais ou per-
manentes de asesores, con voz pero sen voto.

12.5. A comisión paritaria mixta de control e segui-
mento recibirá cantas consultas e reclamacións lle
sexan formuladas por escrito respecto a cuestións
da súa competencia, pero tan só polas vías proce-
dementais seguintes:

12.5. a) Por medio das centrais sindicais máis
representativas e as signatarias do convenio.

12.5. b) A través de solicitude escrita realizada
polos traballadores/as da entidade local.

12.7. A comisión reunirase:

12.7. a) Con carácter ordinario, cuadrimestralmen-
te o día que oportunamente se sinale.

12.7. b) Con carácter extraordinario cando o soli-
citen polo menos o 50% dos seus compoñentes.

12.7. c) As sesións da comisión paritaria terán
lugar no domicilio desta, aínda que poderán efec-
tuarse tamén en calquera outro lugar, tralo acordo
dos voceiros, estando a asistencia a elas reservada
ós membros e asesores correspondentes.

12.8. As convocatorias das diversas sesións da
comisión paritaria mixta realizaraas o secretario/a,
co visto e prace dos voceiros, mediante citación por
escrito na que conste, lugar, data e hora, así como
a orde do día, enviándose por correo certificado ás

partes cunha antelación mínima de sete días hábiles,
respecto da data prevista de celebración, no caso
de que convoque a sesión ordinaria, e dous días
naturais para o caso en que se cite á sesión
extraordinaria.

12.9. A orde do día das diversas sesións da comi-
sión paritaria mixta será fixada polo secretario/a,
co visto e prace dos voceiros, conforme o disposto
en acordo previo entre os respectivos voceiros.

12.10. En todo caso, os membros da comisión e
asesores das partes que teñan a condición de empre-
gados públicos en activo, terán dereito á correspon-
dente licencia retribuída por todo o tempo necesario
para o axeitado cumprimento da súa misión como
tales membros ou asesores; o tempo investido polos
delegados/as de persoal do concello nas reunións
da comisión paritaria mixta, non será computado
como horas sindicais.

12.11. Para que as sesións da comisión paritaria
mixta poidan celebrarse validamente será precisa
a asistencia de, polo menos, o 50% dos compoñentes
da comisión, así como a do secretario/a ou a dos
que os substitúan nos seus cargos, en primeira con-
vocatoria; establecerase unha segunda convocatoria
do 25% de cada parte ½ hora máis tarde.

12.12. De cada xuntanza e ó seu remate, o secre-
tario/a da comisión redactará a correspondente acta
na que haberá de consta-lo lugar, data e hora de
comezo e remate da reunión, nomes e apelidos dos
presentes, os asuntos tratados, os acordos adoptados
con opinión sintética das opinións emitidas e a
expresión dos votos; a correspondente acta así redac-
tada pasarase inmediatamente á aprobación e sina-
tura de tódolos asinantes.

12.13. As actas das sesións da comisión paritaria
mixta, arquivaranse nun rexistro que custodiará o
secretario/a, baixo a súa responsabilidade, no domi-
cilio da devandita comisión, tendo que expedi-las
certificacións oportunas dos acordos que as referidas
actas conteñan, cando así o reclame a parte lexi-
timamente interesada.

12.14. No caso de non haber acordo entre as partes
da comisión paritaria mixta nun prazo máximo de
tres meses, estas someterán as súas diferencias a
unha conciliación ou mediación e/ou arbitraxe ante
o SMAC ou outro organismo, co fin de que as partes
remitan os informes que consideren pertinentes. A
decisión deste será entón determinante e de carácter
vinculante para a comisión paritaria mixta, que emi-
tirá dictame no sentido deste, excepto no caso de
que ámbalas partes chegasen a un acordo posterior
ou simultáneo, caso no que prevalecerá este sobre
aquel, que quedará nulo sen efecto.

12.15. O dictame da comisión paritaria mixta noti-
ficarase ás partes implicadas.
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12.16. Cando ámbalas partes así o consideren,
crearanse comisións de traballo restrinxidas para tra-
tar temas concretos e predeterminados. Estas comi-
sións elaborarán os dictames que logo serán pre-
sentados á comisión paritaria mixta, non sendo estes
vinculantes senón meramente informativos.

12.17. As partes asinantes do convenio, colabo-
rarán coa comisión paritaria mixta facilitando canta
axuda e información lles sexa requirida, en virtude
do cumprimento do pactado no texto do convenio.
O empregado público que obstaculizase o labor da
comisión paritaria mixta, será obxecto de requiri-
mento en forma ó respecto por parte do alcalde da
entidade local onde preste servicios e no caso de
persistir na actitude, incorrerá na falta grave de
insubordinación.

12.18. As comunicacións oficiais da comisión pari-
taria mixta de control e seguimento verificaranse
sempre dictamente e por escrito, sen que poidan
admitirse traslados e reproduccións a través doutras
instancias.

12.19. A comisión paritaria mixta constituirase ós
quince días da sinatura do convenio pola entidade
local.

Capítulo III
Negociación colectiva

Artigo 13º.-Do dereito á negociación colectiva dos
empregados públicos locais.

Os empregados públicos ó servicio das adminis-
tracións locais terán dereito á participación na deter-
minación das súas condicións de traballo conforme
a lexislación vixente aplicable e no disposto nos
seguintes artigos.

Artigo 14º.-Mesa xeral de negociación.

14.1. Coa finalidade de posibilita-la participación
dos empregados públicos na determinación das súas
condicións de traballo, no Concello de Gondomar
constituirase unha mesa de negociación na que esta-
rán presentes os representantes da entidade local
e as organizacións sindicais máis representativas.

14.2. A mesa de negociación virá constituída e
formada por unha representación do concello e os
sindicatos máis representativos e será a encargada
de renegocia-los futuros e distintos acordos regu-
ladores e convenios colectivos ou, se é o caso, con-
venios colectivos únicos a que houbera lugar, unha
vez rematada a vixencia dos anteriores.

14.3. A composición da mesa de negociación será
paritaria.

14.4. A mesa de negociación reunirase como míni-
mo 1 vez ó ano.

14.5. As decisións tomaranse por maioría de máis
do 50% dos compoñentes de cada unha das partes
da mesa.

Recoméndase a constitución dunha mesa xeral de
negociación única para funcionarios e laborais para
os efectos sinalados.

Artigo 15º.-Principio da boa fe.
En todo caso as negociacións realizaranse sempre

baixo o principio da boa fe.

Capítulo IV
Dereitos e deberes

Artigo 16º.-Dereitos e deberes.
No relativo ós dereitos e deberes dos empregados

públicos locais haberá que aterse ó disposto pola
lexislación vixente aplicable ó respecto.

Capítulo V
Autonomía local

Artigo 17º.-Autonomía local.
20.1. Todo o contido do presente convenio colec-

tivo baséase no marco da autonomía da negociación
colectiva das corporacións locais, arrincando, polo
tanto, da autonomía e autoorganización destas con-
forme a lei.

20.2. Así mesmo, baséase no carácter de repre-
sentatividade que teñen as organizacións sindicais
de acordo coa lexislación aplicable vixente.

Capítulo VI
Productividade. Calidade de servicios. Absentismo

laboral
Artigo 18º.-Productividade. Calidade de servicios.

Absentismo laboral.
A corporación municipal e os sindicatos asinantes

deste convenio potenciarán os instrumentos de con-
trol e reducción do absentismo laboral, a través da
proposta, entre outras, de medidas de mellora dos
sistemas e procedementos da calidade na prestación
do servicio público ós cidadáns, da mediación do
absentismo laboral e seguimento deste, realizando
os estudios necesarios sobre as causas e adoptando,
se é o caso, as medidas que sexan procedentes para
a súa reducción, podendo procederse, sempre logo
de audiencia ó interesado/a, ó desconto automático,
calculado conforme o establecido para o persoal fun-
cionario, das retribucións correspondentes ó tempo
de traballo nos casos de falta inxustificada de asis-
tencia, productividade e puntualidade. Todo isto
efectuarase sen prexuízo das medidas disciplinarias
que, se é o caso, puideran corresponder.

Das medidas que se tomen para reduci-lo absen-
tismo na entidade local concreta, esta procederá a
informar puntualmente á comisión paritaria de nego-
ciación e, no seu ámbito, ós representantes legais
dos traballadores.

Capítulo VII
Solución extraxudicial de conflictos colectivos

Artigo 19º.-Solución extraxudicial de conflictos
colectivos.

Unha vez recoñecido o dereito á negociación colec-
tiva no marco da administracións públicas pola
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lexislación vixente aplicable (Lei 9/1987 modi-
ficada polas leis 7/1990 e 18/1994), establécese
como mecanismo de resolución e mediación nos posi-
bles conflictos colectivos ou discrepancias signifi-
cativas e insolubles, o diálogo e a negociación, a
mediación e a arbitraxe. Recóllese neste convenio
a recomendación da súa aplicación conforme os
seguintes orzamentos:

19.1. O concello de Gondomar e os sindicatos máis
representativos na Comunidade Autónoma de Gali-
cia, poderán acorda-la creación, configuración e
desenvolvemento de sistemas de solución extraxu-
dicial de conflictos colectivos.

19.2. Os conflictos a que se refire o número ante-
rior poderán se-los derivados da negociación dos
pactos e acordos, os derivados da aplicación e inter-
pretación destes e, en xeral, os derivados da nego-
ciación, aplicación e interpretación dos acordos
sobre as materias sinaladas nos artigos 30º e 31.2º
da Lei 9/1987, excepto para aquelas materias para
as que exista reserva formal de lei.

19.3. Os sistemas poderán estar integrados por
procedementos de mediación e arbitraxe. A media-
ción será obrigatoria cando o solicite unha das partes
e as propostas de solución que ofrezan o mediador
ou mediadores poderán ser libremente aceptadas ou
rexeitadas polas devanditas partes.

Mediante o procedemento de arbitraxe as partes
poderán acordar voluntariamente encomendar a un
terceiro a resolución do conflicto exposto, compro-
meténdose de antemán a acepta-lo contido desta.

19.4. O acordo logrado a través da mediación ou
da resolución de arbitraxe terá a mesma eficacia
xurídica e tramitación dos pactos e acordos regulados
por lei, sempre que quen houbera adoptado o acordo
ou subscrito o compromiso arbitral tivese a lexi-
timación que lles permita acordar, no ámbito do con-
flicto, un pacto ou acordo conforme o previsto pola
lei.

Estes acordos serán susceptibles de impugnación.
Especificamente caberá recurso contra a resolución
arbitral no caso de que non observaran no desen-
volvemento da actuación arbitral os requisitos e for-
malidades establecidos para o efecto ou cando a
resolución versara sobre puntos non sometidos á súa
decisión, ou que esta contradiga a legalidade vixente.

19.5. A utilización destes sistemas efectuarase
conforme os procedementos que regulamentariamen-
te sexan determinados tralo acordo coas organiza-
cións sindicais representativas conforme o regulado
actualmente a este respecto.

19.6. Para todo iso o concello poderá solicitar da
Fegamp o compromiso de ofrecer a través da comi-
sión paritaria do convenio, unha vez sexa este asig-
nado, os seus servicios encamiñados a mediar ou

propoñer mediador ou mediadores, para os posibles
conflictos. En todo caso será a comisión paritaria
da entidade local, a que terá en primeiro termo as
competencias para propoñer e designar un mediador
ou mediadores, podendo solicitarse á comisión pari-
taria do convenio colectivo FEGAM-sindicatos, a súa
intervención.

Capítulo VIII
Asistencia e permanencia no traballo

Artigo 20º.-Calendario laboral.

20.1. Será o que establezan os organismos com-
petentes da Administración central, autonómica e
local, dentro das súas respectivas competencias e
afecten o conxunto da Administración local de Gali-
cia e a cada entidade local en particular.

20.2. Os días 24 e 31 de decembro serán inhábiles
para todo o persoal, e considerados como días fes-
tivos para tódolos efectos; así mesmo o día de Santa
Rita será considerado como festa especial e o persoal
do concello só traballará media xornada (o persoal
que por necesidade do servicio teña que traballar
o día completo de Santa Rita poderá acumular un
día de descanso adicional que desfrutará ó longo
do ano en curso, estando supeditado este ás nece-
sidades do servicio).

20.3. Estableceranse tres pontes ó ano, das que
se desfrutarán dúas, de tal maneira que non queden
os servicios descubertos de persoal.

Artigo 21º.-Xornada laboral.

21.1. A xornada ordinaria de traballo establécese,
por imperativo legal, en 37,5 horas semanais. Non
obstante, os asinantes do presente convenio com-
prométense a insta-las oportunas modificacións
regulamentarias co obxecto de que a devandita xor-
nada ordinaria poida quedar establecida en 35 horas
semanais, aspiración que se recomenda sexa reco-
llida como tal nos acordos e convenios de cada enti-
dade local.

21.2. A xornada realizarase con carácter xeral,
de luns a venres, respondendo ós seguintes criterios:

21.2. a) De 8 horas da mañá ás 14.30 horas de
luns a venres, establecéndose quendas os sábados
de mañá, para o persoal do concello desde as 9
da mañá ás 13 horas.

21.2. b) Os sábados pola mañá permanecerá aberto
o servicio de rexistro xeral e, se é o caso, xusti-
ficadamente, outros servicios; en todo caso, o persoal
que teña que prestar estes servicios farao de xeito
rotativo e conforme unhas quendas preestablecidas.

21.3. Aqueles traballadores que realicen cursos
de formación pertencentes os plans de formación
continuada da Fecamp ou dos propios concellos,
poderán adapta-lo seu horario de traballo para a
asistencia a eles, computando o tempo investido
neles como tempo de traballo efectivo.
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En todo caso, os traballadores que realicen cursos
de formación de carácter oficial, poderán adapta-lo
seu horario de traballo para a asistencia a estes.

21.4. Xornada de verán: durante o período com-
prendido entre o 15 de xuño e o 15 de setembro
(ámbolos dous inclusive) quedará establecido o hora-
rio de verán; durante este tempo adiantarase a hora
de saída do persoal ás 14 horas.

21.5. Dentro da xornada.

21.5. a) Todo o persoal en réxime de xornada con-
tinuada desfrutará dunha pausa de media hora na
xornada, computándose como de traballo efectivo.

24.5. b) O persoal en réxime de xornada partida
desfrutará de dúas pausas de 15 minutos, distri-
buídas nas dúas partes da xornada laboral, e no
medio de cada unha delas respectivamente, com-
putándose como de traballo efectivo.

21.5. c) O tempo de traballo computarase de modo
que tanto ó comezo como ó remate da xornada diaria,
o traballador se atope no seu posto de traballo, con-
siderándose como traballo efectivo aquel que sexa
imprescindible para recoller, ordenar e gardar roupa,
materiais e útiles de traballo. A mesma conside-
ración terá o tempo utilizado para cumprir coas nor-
mas de seguridade e hixiene.

21.5. d) Para o persoal que desenvolva a súa acti-
vidade en lugares de traballo non fixos ou itinerantes,
o cómputo da xornada normal de traballo comezará
a partir do lugar de recollida ou reunión establecido
ou centro de control tanto na entrada como na saída
do traballo.

21.6. A xornada do traballador/a con fillos de ata
nove meses de idade, reducirase nunha hora diaria,
por motivos de lactación. No caso de traballar ámbo-
los dous cónxuxes, só un deles poderá beneficiarse
da reducción da xornada sinalada. O mesmo dereito
terán os pais en caso de adopción dun neno (ata
os nove meses).

O traballador/a poderá parti-la reducción da xor-
nada, en dúas partes entre o principio e o final da
xornada diaria.

21.7. Horas extraordinarias.

21.7. a) As horas extraordinarias terán unha con-
sideración excepcional e terán que ser argumentadas
baseándose en excepcionais necesidades de servi-
cio; en todo caso non poderán exceder de 80 ó ano
por traballador/a.

21.7. b) Para o debido control do número de horas
extraordinarias feitas, levarase un rexistro por ser-
vicios co número de horas realizado trimestralmente,
que en todo caso será entregado tamén trimestral-
mente ós representantes dos traballadores.

21.7. c) As horas extraordinarias compensaranse
preferentemente con descansos, á razón dunha hora
e media por cada hora deste tipo traballada. No caso

de que sexan realizadas en domingos, festivos ou
días de descanso, compensaranse con dúas horas.
Serán acumulables para o seu desfrute ata completar
xornadas enteiras de traballo.

21.7. d) De non ser posible a súa compensación
en días, por necesidades do servicio ó longo do ano,
serán compensadas economicamente como gratifi-
cacións na contía fixada no capítulo do sistema retri-
butivo, ó remate de cada ano.

Artigo 22º.-Servicios especiais ou de urxencia.

22.1. Estes servicios disporán dun sistema de
quendas, atendendo á dispoñibilidad de persoal e
ós servicios que hai que realizar, respectando, en
todo caso, o descanso entre xornadas, que non poderá
ser inferior a 16 horas, así como, cando menos, dúas
fins de semana de descanso ó mes.

22.2. A súa xornada non excederá en cómputo
anual do que se sinale para o resto do persoal.

22.3. O horario de prestación do servicio será nego-
ciado pola corporación local cos representantes dos
traballadores, oídos os empregados afectados, e, se
prestan servicios en días inhábiles, terase dereito
a dous días de descanso compensatorio dentro da
mesma semana, e de non ser posible, os empregados
públicos serán compensados economicamente con
gratificacións extraordinarias ou productividade.

22.4. Terá a consideración de hora extraordinaria,
cada hora de traballo que se realice sobre a duración
máxima da xornada de traballo, regulándose o seu
aboamento ou compensación no artigo 24º e capítulo
X deste convenio.

Artigo 23º.-Vacacións anuais.

23.1. As vacacións anuais terán a duración dun
mes, podendo ser fraccionables en períodos mínimos
de 15 días consecutivos.

23.2. Desfrutaranse preferentemente e con carác-
ter xeral entre o 15 de xuño e o 15 de setembro,
respectando sempre as necesidades do servicio.

23.3. No caso do persoal que traballa a quendas,
non poderá comeza-lo período vacacional en des-
canso semanal establecido.

23.4. No suposto de baixa por enfermidade ou acci-
dente, e sempre que esta sexa superior a 5 días,
interromperase o cómputo do período vacacional e
retomarase unha vez recuperada a alta polo traba-
llador, de acordo coas necesidades do servicio.

23.5. O plan de vacacións anuais será elaborado
antes do 1 de abril de cada ano, para a súa nego-
ciación cos representantes dos traballadores, de
modo que cada traballador poida coñece-las datas
que lle correspondan, polo menos con dous meses
de antelación á data do comezo daquelas.

23.6. Nos servicios onde poidan producirse coli-
sión de intereses respecto ó desfrute das vacacións,
organizaranse as quendas de forma obrigatoria, de
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xeito rotativo, comezando polo traballador con maior
antigüidade.

23.7. As vacacións non poderán ser compensadas
en metálico nin en todo nin en parte, agás cando
no transcurso do ano se produza a extinción da rela-
ción de emprego do traballador/a ou sexa declarado
este en situación de excedencia ou de suspensión
de funcións e aínda non teña desfrutado ou com-
pletado na súa totalidade o desfrute do período
vacacional.

23.8. No suposto de producirse colisión de inte-
reses entre o traballador/a afectado pola enfermidade
ou por accidente e aqueloutros do seu mesmo ser-
vicio, que xa as teñen programadas, terán estes últi-
mos preferencia sobre aquel, que en todo caso haberá
de supeditarse ás necesidades do servicio.

23.9. O calendario anual de vacacións poderá ser
modificado con carácter individualizado, trala soli-
citude dos/as interesados, sempre que non exista
oposición, fundamentada en razóns obxectivas do
servicio, e non se afecte a intereses de terceiros
no ámbito das quendas establecidos.

23.10. A traballadora embarazada terá dereito a
escolle-la data das súas vacacións regulamentarias,
sempre e cando as una sen solución de continuidade
á baixa por maternidade.

Artigo 24º.-Permisos.

Sen prexuízo do disposto na lexislación vixente
en cada momento, recoméndase o seguinte réxime
de permisos:

24.1. O pai traballador poderá desfrutar dun per-
miso retribuído de cinco días laborables por nace-
mento ou adopción de fillo/a, computables desde
a data de nacemento ou chegada ó fogar do adop-
tado/a.

24.2. Por enfermidade grave ou falecemento dun
familiar aplicaranse os seguintes permisos retri-
buídos:

24.2. a) Falecemento:

-Cónxuxe, parella de feito, convivente (acreditando
tal situación) ou fillos: 5 días.

-Pais, irmáns, xenros e noras: 2 días.

-Avós, cuñados, netos e sogros: 2 días.

-Avós políticos, tíos, sobriños e curmáns: polo tem-
po necesario para o enterramento e funeral (máximo
1 día).

24.2. b) Enfermidade grave:

-Cónxuxe, parella de feito, convivente (acreditando
tal situación) ou fillos, pais, irmáns, avós, do mínimo
establecido por lei (3 días), ata un máximo de 15
días retribuibles, supeditado á decisión da alcaldía,
oída a representación sindical.

-Netos e sogros, 1 día.

24.2. c) Para estes efectos considerarase coma gra-
ves as enfermidades ou accidentes que cumpran os
seguintes requisitos:

a) No caso de enfermidade que requira interna-
mento hospitalario.

b) No caso de accidente, parte expedido por facul-
tativo que especifique a necesidade de internamento
hospitalario.

c) No caso de enfermidades ou accidentes que
non teñan a consideración de graves, o permiso con-
cederase exclusivamente cando se trate de persoas
que convivan no domicilio do solicitante (acredi-
tando tal situación co censo, padrón municipal ou
informe médico), e este xustifique que non existe
no domicilio ningunha outra persoa que poida aten-
de-lo enfermo. A duración deste permiso será de
dous días.

d) En casos excepcionais de enfermidade de fami-
liares ou persoas que convivan no domicilio do soli-
citante e afecten gravemente o normal desenvolve-
mento da vida familiar, o alcalde, poderá autorizar
permisos, reducción de xornadas ou xornadas espe-
ciais en tanto se solucione a situación.

24.3. Permiso para acompañamento á consulta
médica a menores de 12 anos e maiores de 70 anos,
ou familiares ata o primeiro grao de consanguinidade
ou afinidade e que convivan no mesmo domicilio
e parellas de feito e conviventes (acreditando tal
situación) e que teñan unha discapacidade superior
ó 33%, polo tempo necesario e debendo xustificarse
con parte de asistencia á consulta.

24.4. Quen por razón de garda legal teña ó seu
coidado directo algún menor de 6 anos, un ancián
ou un diminuído psíquico ou físico que non desem-
peñe ningunha actividade retribuída ou non perciban
ingresos superiores ó salario mínimo interprofesio-
nal, terán dereito a unha reducción da xornada total
ordinaria entre polo menos un tercio e un máximo
da metade da súa duración, sufrindo a conseguinte
diminución proporcional das retribucións.

24.5. Por traslado de domicilio: 2 días hábiles,
non podendo repetirse o permiso neste concepto máis
dunha vez ó ano.

24.6. Permiso para asistencia a exames finais ou
parciais liberatorios, así coma probas selectivas que
se celebren dentro da xornada normal de traballo,
1 día, ampliándose polo tempo necesario e impres-
cindible cando se celebren fóra do termo municipal.

No caso de que o exame se celebre fóra da xornada
normal de traballo, deberá mediar un tempo mínimo
de dúas horas entre a finalización da xornada e o
comezo do exame.

Deberán ser autorizados polo alcalde ou delegado
de persoal e deberán xustificarse cun certificado
de asistencia no que conste a data de celebración
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e o tempo de duración, que deberá ser presentada
nos cinco días seguintes á data do exame.

24.7. Permiso por asuntos persoais nove días ó
ano, sen necesidade de xustificación, respectando
sempre as necesidades do servicio.

24.8. Polo tempo preciso para o cumprimento dun
deber inescusable de carácter público ou persoal.
Para a realización destes deberes os traballadores
terán dereito ó permiso polo tempo necesario para
o seu cumprimento, sempre e cando non se poidan
facer fóra da xornada normal de traballo, e deberán
acreditalo documentalmente.

24.9. Permisos non retribuídos.

Por asuntos propios poderanse conceder licencias
sen retribuír, dunha duración determinada que non
poderá exceder de tres meses cada dous anos.

Artigo 25º.-Licencias.

25.1. Licencias por matrimonio:

a) Por razón de matrimonio propio, o traballador/a
terá dereito a unha licencia de 15 días naturais,
que poderán sumarse ás vacacións anuais.

b) Por matrimonio de parentes (sempre que estes
se produzan en días laborais), (pais, irmáns, fillos,
netos ou avós do interesado), 1 día.

25.2. Licencia por maternidade, adopción e pater-
nidade.

25.2. a) O período de licencia por maternidade
será de dezaseis semanas que se poderán utilizar
con carácter pre ou posparto, segundo a conveniencia
da interesada: se se produce parto múltiple a licencia
alongarase ata dezaoito semanas.

No caso de que a nai e o pai traballen, aquela
poderá optar porque o pai desfrute de ata catro das
últimas semanas da licencia, sempre que sexan inin-
terrompidas e ó final do citado período, salvo que
no momento da súa efectividade a incorporación ó
traballo da nai, supoña un risco para a súa saúde.

25.2. b) A traballadora xestante terá dereito a ocu-
par durante o embarazo un posto de traballo ou xor-
nada distinto/a ó seu, sempre que, segundo pres-
crición médica o posto de traballo habitual resulte
nocivo para a súa saúde ou a do feto. Este cambio
de posto de traballo non suporá modificación da súa
categoría nin diminución dos seus dereitos eco-
nómicos.

Rematada a causa que motivou o cambio do posto
de traballo, procederase á reincorporación ó seu des-
tino orixinal.

25.2. c) A traballadora embarazada terá dereito
a escolle-la data das súas vacacións regulamentarias.

25.2. d) Nos casos de adopción e acollemento,
se o fillo adoptado ou acollido é menor de nove
meses, a licenica terá unha duración máxima de
16 semanas contadas, a elección do traballador, ben

a partir da decisión administrativa ou xudicial de
acollemento, ben a partir da resolución xudicial pola
que se ven a constituí-la adopción. Se o fillo adoptado
ou acollido é maior de nove meses e menor de cinco
anos, a licencia terá unha duración máxima de seis
semanas. No caso de que o pai e a nai traballen,
só un deles poderá exerce-lo dereito.

25.2. e) Lactacións: a traballadora, por lactación
dun fillo menor de nove meses, terá dereito a unha
hora de ausencia do traballo, que poderá dividir
en dúas fraccións. A traballadora, por vontade, pode-
rá substituír este dereito por unha reducción da xor-
nada normal en media hora coa mesma finalidade.
Este permiso poderá ser desfrutado indistintamente
pola nai e polo pai no caso de que ámbolos dous
traballasen.

25.3. Licencia por realización de estudios.
25.3. a) O persoal terá o dereito e o deber de

realizar cursos de perfeccionamento e promoción
profesional sobre materias relativas ó posto de tra-
ballo que ocupa, ou para poder acceder a outro dis-
tinto e/ou de superior categoría.

25.3. b) Poderá concederse licencia para realizar
estudios ou cursos en materia directamente relacio-
nada coa función pública, despois de solicitalo pre-
sentando no rexistro xeral e con fundamento na xus-
tificación na súa asistencia e da necesidade ou non
para o servicio que preste o/a traballador/a. No caso
de concederse coin carácter de comisión de servicios
o/a traballador/a terá dereito a percibir toda a súa
remuneración e as indemnizacións previstas.

Artigo 26º.-Excedencia por coidado de fillos.
O persoal fixo terá dereito a un período de exce-

dencia, non superior a tres anos, para atende-lo coi-
dado de cada fillo, tanto cando o sexa por natureza
ou por adopción, contado desde a data de nacemento
deste ou da adopción. Os sucesivos fillos darán derei-
to a un novo período de excedencia, que porá fin
ó que se viñera desfrutando. Cando o pai e a nai
traballe, só un deles poderá exercer este dereito.

Artigo 27º.-Común a permisos e licencias.
Nas referencias feitas neste capítulo a días de per-

miso ou licencias, entenderanse feitas a días natu-
rais, sexan laborables ou non, agás no relativo a
permisos por asuntos propios que se entenderán sem-
pre como días laborables.

En todo caso os días de permiso por traslado de
domicilio, asistencia a exames, matrimonio de paren-
tes, enfermidades, accidentes ou falecemento de
familiares deberán coincidir necesariamente co día
no que se produza o evento.

O tempo de desfrute da excedencia recollida no
artigo anterior computará para os efectos de anti-
güidade. Para os efectos de cotización na Seguridade
Social haberá que aterse ó disposto no Real decre-
to 2064/1995, do 22 de decembro, e normativa
concordante.
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Capítulo IX
Condicións profesionais

Artigo 28º.-Principio xeral de acceso á Adminis-
tración local e sistemas de selección.

En todo caso seguirase o disposto no Regulamento
xeral de ingreso do persoal ó servicio da Adminis-
tración xeral do Estado e de provisión de postos
de traballo e promoción profesional dos funcionarios
civís da Administración xeral do Estado, e ó Real
decreto 896/1991, do 7 de xuño, polo que se aproban
as regras básicas e os programas mínimos a que
debe axustarse o procedemento de selección dos fun-
cionarios da Administración local.

En concordancia coa normativa mencionada,
tamén se seguirá nesta materia o disposto no Decre-
to 95/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba
o Regulamento de selección de persoal da Admi-
nistración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 29.-Acceso.

29.1. O ingreso do persoal ó servicio da Admi-
nistración local galega realizarase a través da oferta
de emprego público, con total respecto ós principios
básicos de acceso á función pública, de conformi-
dade cos postulados constitucionais de igualdade,
mérito e capacidade, establecendo como mecanismos
de garantía os seguintes.

29.2. Publicidade da convocatoria nos diarios ofi-
ciais (BOP, DOG, BOE) e, polo menos nun xornal
de tirada provincial, no caso de prazas de persoal
fixo, e no BOP e nun xornal de tirada provincial,
no caso de prazas de persoal temporal, en todo caso
para este último tipo de persoal, e como mínimo,
as convocatorias serán expostas e publicadas nos
taboleiros de anuncios dos concellos.

29.3. Nas probas eliminatorias garantirase o ano-
nimato dos aspirantes naquelas probas en que sexa
posible.

29.4. As bases xerais de cada convocatoria, tanto
de persoal fixo como temporal, así como para a pro-
moción interna e provisión de postos de traballo,
unha vez sexa constituído o organismo na Fegamp,
serán negociadas na Mesa Xeral Galega de Nego-
ciación e serán de recomendación para a Adminis-
tración local galega incorporándose como documento
anexo deste acordo regulador/convenio colectivo.

29.4.a) No caso de prazas de persoal temporal apli-
caranse as bases xerais aprobadas polo Pleno da
Corporación do Concello de Gondomar o 28 de abril
de 1999.

29.5. Os tribunais e/ou comisións de selección
estarán integrados, de conformidade co Decre-
to 364/1995, do 10 de marzo, de ingreso do persoal
ó servicio da Administración do Estado, por un
número impar de membros, non inferior a cinco,
cos seus respectivos suplentes, debendo posuí-la
totalidade destes un nivel de titulación igual ou supe-

rior ó esixido para o ingreso no corpo, escala ou
grupo profesional de que se trate, e dos/as que for-
marán parte, con voz e voto un representante desig-
nado pola xunta de persoal, comité de empresa, ou
sindicatos máis representativos.

29.6. Para poder participar nos procesos selectivos
convocados na Administración local será necesario
reuni-los seguintes requisitos.

29.6.a) Posuí-la nacionalidade española, ou a dun
Estado membro da Unión Europea nos termos pre-
vistos na lexislación vixente.

29.6.b) Estar en posesión da titulación esixida ou
en condicións de obtela no prazo de presentación
de solicitudes.

29.6.c) Posuí-la capacidade funcional necesaria
para o desempeño das tarefas habituais do corpo,
escala ou praza correspondentes.

29.6.d) Ter cumpridos dezaoito anos e non exceder
da idade de xubilación forzosa, salvo naqueles corpos
ou escalas que teñan determinada por lei outra idade
de ingreso ou xubilación.

29.6.e) Non estar separado mediante expediente
disciplinario do servicio de calquera das adminis-
tracións públicas, nin atoparse inhabilitado con
carácter firme para o exercicio de funcións públicas.

Artigo 30º.-Proceso selectivo.

30.1. Tanto o temario como a estructura do proceso
selectivo deben ter en conta que este supón o ingreso
nun grupo profesional ou áreas funcionais. Aten-
dendo a estas cuestións fundamentais, os programas
das convocatorias constarán do número de temas
e exercicios seguintes:

Asimilables ó grupo A: 90 temas (50 comúns e
40 específicos).

Asimilables ó grupo B: 60 temas (30 comúns e
30 específicos).

Asimilables ó grupo C: 40 temas.

Asimilables ó grupo D: 20 temas.

Asimilables ó grupo E: 10 temas.

30.2. O sistema de valoración das diferentes pro-
bas é a seguinte:

30.2.a) A puntuación da fase do concurso-opo-
sición virá determinada pola suma das puntuacións
obtidas en cada unha das dúas fases.

30.3.b) A puntuación da fase de oposición virá
dada pola suma das puntuacións dos exercicios
correspondentes.

30.3.c) A puntuación obtida na fase de concurso
non se poderá aplicar para supera-la fase de opo-
sición, que terá carácter eliminatorio.

30.4.d) As materias e programas correspondentes
a cada convocatoria a título de recomendación e
conforme a lexislación aplicable serán materia de
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estudio e negociación, sendo incorporadas a este
acordo como anexos. En todo caso:

Temario: tal como establece o R.D. 896/1991, do
7 de xuño, polo que se aproban as regras básicas
e programas mínimos a que debe axustarse o pro-
cedemento de selección do persoal da Administra-
ción local, coa salvidade de que para a promoción
interna establece o artigo 77 do R.D. 364/1995, do
19 de marzo, sobre exención de probas sobre aquelas
materias das que o seu coñecemento polo empregado
público estea acreditado suficientemente nas de
ingreso ó grupo profesional de orixe, o temario será
o seguinte:

-Materias comúns:

Constitución española.

Organización do Estado.

Estatuto de autonomía.

Réxime local.

Dereito administrativo xeral.

Facenda pública e Administración tributaria.

-Materias específicas: versarán sobre o contido das
funcións e tarefas atribuídas legalmente ó grupo pro-
fesional ou clase á que se refiren as probas.

O número de temas, segundo o grupo profesional
será o seguinte:

Grupo D: 10 temas (acceso libre 20 temas).

Grupo C: 20 temas (acceso libre 40 temas).

Grupo B: 30 temas (acceso libre 60 temas).

Poderanse incluír, así mesmo, unha entrevista cos
aspirantes que poderá contar cunha parte dirixida
e ou un test psicotécnico para valora-la idoneidade
do candidato, que nunca terán carácter eliminatorio
e cun valor máximo de 1,5 puntos.

Artigo 31º.-Selección do persoal interino.

A selección dos funcionarios interinos farase de
acordo co sistema selectivo que a Administración
pública determine, respectando os principios de
igualdade, mérito e capacidade. O referido sistema
deberá permiti-la máxima axilidade na selección,
en razón da urxencia requirida para o desempeño
transitorio dos postos de traballo ou das funcións
correspondentes.

Os opositores que superasen satisfactoriamente as
probas selectivas e non obtivesen posto, poderán
integrar unha lista para futuras contratacións pola
vía de urxencia, cunha limitación na vixencia da
referida lista dentro da lexislatura.

Artigo 32º.-Selección do persoal laboral.

A participación nos procesos selectivos de persoal
laboral esixirá a concorrencia dos requisitos esixi-
bles para o persoal funcionario.

A contratación de persoal laboral temporal efec-
tuarase conforme os principios de igualdade, mérito
e capacidade, axustándose ás normas de xeral apli-
cación a este tipo de persoal.

Artigo 33º.-Oferta de emprego público.

33.1. Os postos de traballo dotados orzamenta-
riamente que non sexan susceptibles de seren cuber-
tos por persoal da corporación da que se trate cons-
tituirán a oferta de emprego público, unha vez con-
sensuada na mesa de negociación e, se é o caso,
comité de empresa, axustándose ó que dispoña a
Lei de orzamentos xerais do Estado, cada ano. Nas
ofertas de emprego público deberá figura-lo número
porcentual que a lexislación vixente reserva a per-
soas con minusvalidez, especificando a denomina-
ción e características das prazas.

33.2. En ningún caso poderá constituír como méri-
to para acceder á función pública o ter desempeñado
un posto de traballo con carácter eventual.

33.3. Cando, en cómputo anual e por grupos ou
categorías profesionais, se exceda de 800 horas
extraordinarias, deberá crearse unha nova praza no
cadro de persoal.

33.4. En todo caso, os procedementos de selección
de persoal derivados da oferta pública deberán de
estar rematados antes de que se publique a seguinte
oferta.

Artigo 34º.-Promoción interna.

34.1. A promoción interna consiste no acceso des-
de grupos profesionais dun grupo de titulación a
outro do inmediato superior ou dentro do mesmo
grupo de titulación.

A promoción profesional haberá de constituír un
instrumento indispensable nun modelo avanzado de
carreira profesional na función pública.

34.2. Como criterios xerais en materia de promo-
ción teranse en conta os seguintes:

34.2.a) A promoción deberá se-lo instrumento para
incrementa-la capacidade de traballo dos emprega-
dos públicos e, en definitiva, os niveis de motivación
e integración.

34.2.b) A promoción deberá basearse no esforzo
profesional, o historial profesioinal e a carreira, a
formación e cualificación adquiridas, debendo ser
tamén obxecto de consideración a antigüidade.

34.2.c) De acordo con estes criterios, no ámbito
das administracións locais de Galicia, deberán efec-
tuarse procesos de promoción, separados dos de
ingreso, que se desenvolverán en convocatorias
independentes.

34.2.d) Efectuarase mediante o sistema de con-
curso-oposición con suxeición ós principios de igual-
dade, mérito e capacidade.
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34.3. Requisitos:

Para participar en probas de promoción interna
o persoal laboral deberá posuír unha antigüidade
de, polo menos, dous anos no prazo profesional á
que pertenzan o día da finalización do grupo de pre-
sentación de solicitudes de participación e posuí-la
titulación e o resto dos requisitos establecidos con
carácter xeral para o acceso ó grupo profesional ó
que aspire ingresar.

No supostos de promoción do persoal laboral do
grupo profesional de peóns, axudantes, oficiais de
2ª, etc. ó inmediato superior de oficiais de 1ª, pode-
rase eximir do requisito de titulación cando se trate
de persoal cunha antigüidade de dez anos nun grupo
asimilable ó D (de funcionarios), ou de cinco anos
e a superación dun curso específico de formación,
de conformidade coa disposición adicional novena
do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo.

Artigo 35º.-Sistemas de promoción.

35.1. O sistema de promoción será o de concur-
so-oposición. A promoción dentro dun mesmo grupo
de titulación poderá facerse polo sistema de concurso
de forma motivada e as reclasificacións por reasig-
nación de efectivos tamén pola superación de cursos
específicos.

Como norma xeral aconséllase valora-la fase de
concurso co 30% da puntuación total, e co 70%
restante a fase de oposición.

35.2. Proposta indicativa de baremo de concurso:

Esta fase de concurso será puntuada de 0 a 10
puntos como máximo; o resultado da suma dos dis-
tintos méritos presentados polo/a concursante, final-
mente terá que ser proporcional ó 30% establecido
como máximo tamén para esta fase.

35.2.a) Antigüidade: por cada ano ou fracción do
grupo ou escala de orixe; 0,50 puntos, ata un máximo
de 3 puntos.

35.2. b) Cursos de formación e perfeccionamento:
pola participación en cada curso relacionado coas
funcións que se van desenvolver, impartido polo
INAP, pola EGAP ou calquera outro centro oficial
autorizado (exemplo sindicatos), para impartilos,
incluídos os organizados ou promocionados pola cor-
poración de que se trate.

-Por cada curso de 60 horas de duración como
mínimo, e se esta non figurase, de 10 xornadas como
mínimo: 0,60 puntos.

-Por cada curso entre 30 e 59 horas de duración
como mínimo, ou de 5 a 9 xornadas como mínimo:
0,40 puntos.

-Por cada curso de 10 a 29 horas de duración
como mínimo, ou de 2 a 4 xornadas como mínimo:
0,20 puntos.

35.2. c) Cursos de aproveitamento (cursos nos que
independentemente do número de horas lectivas,
esixen un exame final para a obtención do diploma).

-Por cada curso de aproveitamento un mínimo de
0,80 puntos, podendo ser incrementada a súa valo-
ración tamén en función do seu número de horas
lectivas segundo a táboa anterior, non podendo exce-
der en todo caso de 1 punto máximo por curso.

Os epígrafes b) e c) anteriores serán puntuados
conxuntamente ata un máximo de 5 puntos.

35.2. d) Coñecemento do idioma galego:

-Por supera-lo curso de iniciación: 0,50 puntos.

-Por supera-lo curso de perfeccionamento: 0,50
puntos.

35.2. c) As titulacións superiores que os aspirantes
poidan acreditar (á parte da esixida para poder par-
ticipar), e teñan relación coa praza ou posto de tra-
ballo ó que se opta, serán puntuadas con 1 punto
como máximo.

35.3. Fase de oposición.

35.3.a) Consistirá na realización de dous exer-
cicios: un teórico e outro práctico.

O exercicio teórico consistirá nun test con pre-
guntas relativas ó programa aprobado para cada gru-
po profesional.

O exercicio práctico consistirá no desenvolvemen-
to por escrito ou materialmente de supostos derivados
do temario por proposta do tribunal e que unha vez
realizado será lido polo aspirante no caso de ser
escrito.

35.3.b) Cando a súa natureza o permita os exer-
cicios serán anónimos.

35.3.c) Cada exercicio puntuarase globalmente de
0 a 10 puntos, e quedará eliminado o aspirante que
non acade polo menos 5 puntos en cada un deles.

35.3.d) O temario, na quenda de promoción inter-
na, reducirase con relación ó establecido para a
quenda libre, atendendo a razóns de especialización
e coñecementos profesionais acreditados nos exames
de ingreso na Administración.

35.3.e) Proposta de aprobados: a suma de pun-
tuacións obtidas en ámbolos dous exercicios da opo-
sición, sumada á conseguida na fase de concurso,
servirá para elabora-la relación de aprobados por
orde de puntuación. No caso de empate resolverase
a favor do aspirante que conte con maior puntuación
na fase de oposición: de persisti-lo empate, o de
maior antigüidade; e de continuar manténdose, o
de maior idade.

35.3.f) Temario: tal como establece o R.D.
896/1991, do 7 de xuño, polo que se aproban as
regras básicas e programas mínimos a que debe axus-
tarse o procedemento de selección de funcionarios
de Administración local, coa salvidade que para a
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promoción interna establece o artigo 77 do R.D.
364/1995, do 19 de marzo, sobre exención de probas
sobre aquelas materias das que o seu coñecemento
polo empregado público estea acreditada suficien-
temente nas de ingreso ó grupo profesional, corpo
ou escala de orixe, o temario será o seguinte:

-Materias comúns:

Constitución española.

Organización do Estado.

Estatuto de autonomía.

Réxime local.

Dereito administrativo xeral.

Facenda pública e Administración tributaria.

-Materias específicas: versarán sobre o contido das
funcións e tarefas atribuídas legalmente ó posto ou
clase á que se refiren as probas.

O número de temas, segundo o grupo ou escala
será o seguinte:

Grupo D: 10 temas (acceso libre 20 temas).

Grupo C: 20 temas (acceso libre 40 temas).

Grupo B: 30 temas (acceso libre 60 temas).

35.3. g) Poderanse incluír, así mesmo, unha entre-
vista cos aspirantes cunha parte dirixida e ou un
test psicotécnico para valora-la idoneidade do can-
didato, que nunca terán carácter eliminatorio e cun
valor máximo de 1,5 puntos.

35.4. Acces libre:

Cando non se poidan prover con persoal propio
da corporación, mediante a oportuna provisión de
postos de traballo, as prazas vacantes cubriranse
a través da oferta de emprego público.

Artigo 36º.-Promoción do persoal laboral fixo.

36.1. Os criterios que sobre promoción se conteñen
no presente acordo inspirarán as previsións que
sobre promoción profesional se establezan para o
persoal laboral nos convenios colectivos.

36.2. Cando existan categorías de persoal laboral
que desempeñen funcións afíns ás de corpos ou esca-
las de funcionarios, o ingreso nestes corpos ou esca-
las poderán efectuarse mediante o sistema de con-
curso-oposición, valorándose na fase de concurso
a experiencia e o historial profesional destes can-
didatos.

36.3. Para estes efectos o persoal laboral con fun-
cións afíns ás desempeñadas por funcionarios do
grupo E, terán o mesmo tratamento que estes para
o acceso ó grupo D.

36.4. Os plans de emprego poderán establecer cri-
terios específicos sobre a funcionarización, en espe-
cial sobre as oportunas dos candidatos e as probas
selectivas.

36.5. O persoal funcionario e laboral fixo poderá
acceder á promoción interna polo sistema de con-
curso, sempre e cando se traten de postos ou prazas
de similar categoría. Este mesmo sistema poderá
ser empregado entre o grupo E o D no caso do persoal
funcionario, sempre que se estea en posesión da
titulación necesaria ou da antigüidade regulamen-
taria.

Artigo 37º.-Provisión de postos de traballo.

37.1. A provisión de postos de traballo realizarase
a través dos sistemas de libre designación, concurso
específico ou concurso de méritos, que será o sistema
xeral.

37.2. Os empregados públicos unicamente poderán
ser removidos por causas sobrevidas, derivadas dun-
ha alteración no contido do posto realizada a través
das relacións de postos de traballo ou prevista nestas
que modifiquen os supostos que serviron de base
á convocatoria, ou dunha falta de capacidade para
o seu desempeño manifestada por rendemento insu-
ficiente que impida realizar con eficacia as funcións
atribuídas ó posto. A remoción levarase a cabo logo
de expediente instruído para o efecto e informe do
órgano de representación do persoal, mediante reso-
lución motivada do órgano que efectuou o nomea-
mento.

37.3. As bases e convocatorias serán públicas no
BOP ou boletín da Comunidade Autónoma, e o anun-
cio das convocatorias no BOE, e conterán nece-
sariamente:

37.3.a) Denominación, localización, nivel de com-
plemento de destino e complemento específico.

37.3.b) Requisitos exisidos para o seu desempeño,
entre os que unicamente poderán figura-los contidos
nas relacións de postos de traballo.

37.3.c) Prazo de presentación de solicitudes, que
en ningún caso poderá ser inferior a 15 días hábiles,
contando a partir da publicación.

37.4. Baremo. Méritos: avaliaranse como tales:

37.4.a) Antigüidade.

37.4.b) Cursos de formación e perfeccionamento
(relacionados sempre coas funcións do posto a que
se aspira).

37.4.c) Titulacións académicas superiores, excluín-
do as que serviron para obter outra superior, ou com-
plementarias das que se esixen para acceso ó grupo
relacionadas coas funcións propias do posto de traballo
e outras homologadas por organismos oficiais, rela-
cionadas coas funcións propias do posto.

37.4.d) Coñecemento do idioma galego.

37.4.e) Carreira administrativa.

37.4.f) Poderase incluír, así mesmo, unha entre-
vista cos candidatos cunha parte dirixida e ou un
test psicotécnico para valora-la idoneidade para o
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desempeño do posto de traballo que se convoca a
provisión.

37.4.g) No caso de empate terá preferencia para
que lle sexa adxudicado o posto quen obtivese maior
puntuación polo punto anterior, de persisti-lo empate
terá preferencia o de maior idade.

Artigo 38º.-Mobilidade entre administracións
públicas.

Unha vez rematada a quenda de promoción pro-
fesional e con cargo ás prazas que vaian ser obxecto
de convocatoria libre, poderanse atender peticións
de traslado formuladas por traballadores doutras
administracións públicas. En todo caso, será requi-
sito imprescindible para a concesión deste tipo de
traslado que a Administración de orixe teña regulado
un sistema de reciprocidade que tamén o permita.

Artigo 39º.-Causas de despedimento.

En consonancia coas necesidades de rendibiliza-
ción e control do gasto e efectivos, transparencia
nas determinacións e decisións dentro das admi-
nistracións públicas e aceptación-aplicación para o
traballador, do principio de condicións máis bene-
ficiosas, ante unha resolución xudicial firme, que
estableza a improcedencia dun despedimento, o Con-
cello de Gondomar, entidade local afectada, per-
mitiralle ó despedido escoller entre a indemnización
e a readmisión, salvo informe desfavorable da repre-
sentación sindical.

O Concello de Gondomar renuncia ós procede-
mentos de regulación de emprego e á excedencia
forzosa como formas de reducción de cadro de
persoal.

Artigo 40º.-Asistencia xurídica.

40.1. O Concello de Gondomar garantirá a pres-
tación de asistencia xurídica especializada a tódolos
traballadores que a precisen por razón de conflictos
con terceiros derivados da prestación do servicio.

40.2. Así mesmo, asume as posibles responsabi-
lidades civís que puideran derivarse de prestación
do servicio dos traballadores propios, excepto no
caso de neglixencia debidamente probada.

40.3. Para estes efectos, o concello poderá subs-
cribir unha póliza que garanta unha cobertura ade-
cuada por este concepto.

40.4. Do mesmo xeito, concertará unha póliza de
seguro colectivo de accidentes para os seus traba-
lladores, que cubra os riscos de morte e incapacidade
laboral permanente. Con este fin recadará ofertas-or-
zamentos de varias entidades, co obxecto de esta-
blece-los importes concretos de indemnización, que
deberán ser negociados coa representación sindical.

Artigo 41º.-Segunda actividade.

41.1. Todo o persoal adscrito ó Concello de Gon-
domar estará obrigado a desempeñar tódalas fun-
cións inherentes ó seu cargo e posto de traballo (1ª

actividade), mentres non existan causas razoables
que imposibiliten o desempeño normal destas (2ª
actividade). Con este punto de partida, na definición
de 2ª actividade, faise necesario determinar cales
son as causas razoables que posibilitarán o paso
a escala de 2ª actividade, o que se poderá facer:

41.1.1. Voluntariamente: (para policías locais,
bombeiros e persoal de recollida de lixo), cando
se cumprisen ós 55 anos de idade ou 25 anos de
servicios efectivos nas situacións de servicio activo,
servicios especiais ou excedencia forzosa.

41.1.2. De oficio: cando estea adscrito en servicios
de urxencia (policía local, bombeiros), e fosen cum-
pridos os 55 anos de idade (o traballador afectado
poderá neste caso tamén renunciar ó dereito de pase
a segunda actividade, e continuar no seu posto,
excepto por razóns xustificadas, oída a represen-
tación sindical).

41.1.3. Por insuficiencia das aptitudes psicofísi-
cas: cando estea incapacitado para o exercicio da
súa función habitual, sempre que non sexa causa
de xubilación anticipada por incapacidade perma-
nente. Neste caso o pase a 2ª actividade requirirá
o exame dun tribunal médico.

41.1.4. A corporación local determinará anualmen-
te os postos de 2ª actividade que formen parte dunha
escala auxiliar, dentro da relación de postos de tra-
ballo, os cales serán negociados coa representación
legal dos traballadores, dentro do último trimestre
de cada ano, creándose vacantes cando o requiran
as necesidades do servicio.

Excepto cando sexa de oficio, o persoal interesado
no pase a 2ª actividade deberá formula-la corres-
pondente solicitude antes do mes de setembro do
ano anterior, dirixida ó órgano competente ou á alcal-
día-presidencia que corresponda.

Unha vez encadrado na escala de 2ª actividade
conservarase a totalidade das retribucións que se
viñan percibindo, salvo que o pase fose tramitado
de forma voluntaria polo interesado (punto 1).

Artigo 42º.-Incompatibilidades.
A todo o persoal incluído no ámbito de aplicación

deste acordo aplicaráselle o réxime de incompati-
bilidades de conformidade coas normas estatais e
autonómicas vixentes na materia.

Artigo 43º.-Situacións administrativas.
Haberá que aterse ó disposto nas disposicións

vixentes aplicables.
Artigo 44º.-Uso da lingua galega.
Os traballadores/as do Concello de Gondomar

teñen o dereito e o deber de desenvolve-la súa acti-
vidade laboral e profesional no idioma galego, como
lingua da Comunidade Autónoma, e en particular
da Administración local, e polo tanto acceder a vías
de formación lingüística en relación co seu posto
de traballo.
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O Concello de Gondomar proporcionará os ins-
trumentos axeitados para propiciar un coñecemento
adecuado da lingua galega. Os traballadores/as da
entidade local teñen dereito a asistir a cursos de
aprendizaxe, perfeccionamento e especialización do
idioma galego, dentro do horario de traballo.

O tempo investido na asistencia ós devanditos cur-
sos será computado como tempo efectivo de traballo.

No caso de que os cursos de galego non se realicen
dentro dun plan de formación lingüística do persoal
ó cargo da entidade local ou non sexan organizados
por esta, esta aboará, se é o caso, e logo da xus-
tificación documental, as axudas de custo e gastos
de desprazamento pertinentes.

Capítulo X
Sistema retributivo

Artigo 45º.-Estructura retributiva.

A estructura retributiva é a seguinte:

45.1. a) Retribucións básicas:

Estas retribucións comprenden o soldo base, trie-
nios e pagas extraordinarias, reguladas polas dis-
posicións legais vixentes sen cada momento, de acor-
do coas que corresponden ó grupo profesional en
que se atope clasificado o traballador/a.

Artigo 46º.-Retribucións persoais.

Estas retribucións comprenden o complemento de
productividade e as gratificacións. No caso de que
as gratificacións sirvan para aboar horas extras, estas
terán o valor que se especifica no artigo 49.

Artigo 47º.-Nómina.

Tódalas percepcións do persoal local realizaranse
a través da nómina, establecéndose a prohibición
de facelo doutro xeito. O cobramento da nómina
deberá poder efectuarse o último día de cada mes,
derivándose responsabilidades noutro caso. A nómi-
na que se deriva do libro rexistro de persoal, deberá
conter tódolos datos persoais precisos e os conceptos
retributivos detallados e en concreto, sempre de xeito
claro, o importe bruto, as deduccións e o importe
líquido, procurando a maior transparencia e clari-
dade posibles.

Capítulo XI
Condicións económicas e sociais

Artigo 48º.-Valor das horas extraordinarias.

48.1. Hora extra traballada entre as 15 e as 22
horas: terá o valor dunha hora normal incrementada
nun 50%, é dicir, cada hora traballada dentro de
tal período terá o valor de hora e media.

48.2. Hora extra traballada entre as 22 horas e
as 8 horas: terá o valor dunha hora normal incre-
mentada nun 100%, é dicir, cada hora traballada
dentro de tal período terá o valor de dúas horas.

48.3. Traballos extras en sábados non laborables,
días libres, domingos e festivos: terá o valor dunha
hora normal incrementada nun 100%, é dicir, cada
hora traballada dentro de tal período, terá o valor
de dúas horas.

Artigo 49º.-Pagas extraordinarias.

Todo o persoal local percibirá nos meses de xuño
e decembro dúas pagas extraordinarias tal e como
establece a normativa legal aplicable.

Artigo 50º.-Constitución dun fondo social.

O Concello de Gondomar que subscribe este con-
venio constituirá un fondo social de 600.000 ptas.
para o persoal laboral, consignado orzamentariamen-
te cada ano, que se negociará na mesa xeral de nego-
ciación e, se é o caso, cos delegados de persoal
ou comité de empresa, para facer fronte ás condicións
sociais que se prevén neste convenio ou outras a
maiores que existan, e que será incluído nos anexos
deste convenio colectivo.

Terá dereito ás axudas derivadas do fondo social
o persoal con praza en propiedade e contrato de
carácter fixo, polos gastos propios ou dos seus fillos.

Artigo 51º.-Anticipos.

51.1. Todo traballador/a local con praza en pro-
piedade ou fixo poderá percibir un anticipo de ata
tres mensualidades do seu salario íntegro, non
podendo exceder en todo caso das 300.000 ptas.,
debéndose reintegra-lo devandito anticipo en doce,
dezaoito ou vintecatro mensualidades; estes anti-
cipos serán concedidos sen xuro ningún.

51.2. Desde o mes seguinte á percepción do anti-
cipo detraerase da nómina do traballador/a en cues-
tión, a cantidade correspondente a dividi-la contía
global do anticipo entre o número de mensualidades
escollido polo traballador/a para a súa devolución.

51.3. O traballador/a poderá solicitar tanto anti-
cipo de tres, dúas ou unha soa mensualidade.

51.4. O traballador/a non poderá solicitar un novo
anticipo ata que non remate a amortización do ante-
riormente solicitado.

Artigo 52º.-Axuda de estudios para o persoal e
os seus fillos.

Con este fin a entidade local, habilitará anual-
mente un crédito suficiente para cubri-las necesi-
dades nesta materia, que serán incluídas como anexo
a este convenio.

A entidade local e a representación sindical ela-
borarán anualmente os módulkos de axuda de estu-
dios para os distintos niveis educativos; así mesmo,
encargaranse de establece-las normas para a con-
cesión das devanditas axudas.

Artigo 53º.-Complementos.

Serán aboados como conceptos de carácter extra-
salarial, e tan só como axuda de custo e quilometraxe,
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que en todo caso poderán ser negociados no que
se refire ás cantidades coa representación sindical.

En todo caso estas contías serán de aplicación
idéntica para todo o persoal, independentemente do
seu posto de traballo e grupo retributivo.

Artigo 54º.-Gratificación especial.

Para todo o persoal que por necesidades do servicio
se vexa obrigado a traballa-las noites dos días 24
e 31 de Nadal, establécese unha gratificación espe-
cial, igual ó valor dobre dunha xornada normal de
traballo efectivo.

Artigo 55º.-Cobertura en caso de incapacidade
laboral.

Todo traballador/a do concello, no caso de inca-
pacidade temporal por accidente laboral ou doenza
profesional, percibirá o 100% das súas retribucións,
incluídos tódolos conceptos.

No caso de incapacidade temporal derivada de
enfermidade común ou accidente non laboral, per-
cibirá o 100% da súas retribucións, só durante os
tres primeiros meses de baixa no ano, contados a
partir da baixa médica derivada de cada patoloxía.

Capítulo XII
Réxime disciplinario

Artigo 56º.-Réxime disciplinario.

56.1. O persoal local poderá ser sancionado pola
comisión das faltas tipificadas, e a través do pro-
cedemento establecido no Real decreto lexislativo
781/1986, do 18 de abril, Real decreto 33/1986,
do 10 de xaneiro, e Decreto 94/1991, do 20 de marzo,
polo que se aproba o Regulamento de réxime dis-
ciplinario dos funcionarios da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia.

O réxime disciplinario establecido enténdese sen
prexuízo da responsabilidade civil ou penal en que
poidan incorre-los funcionarios, a cal se fará efectiva
na forma en que determine a lei.

56.2. As faltas cometidas polos traballadores/as
no exercicio dos seus cargos poderán ser:

Moi graves, graves e leves, tal e como se establece
na lexislación á que se fai referencia.

56.3. As persoas responsables, sancións discipli-
narias, extinción de responsabilidade disciplinaria,
tramitación (disposicións xerais, ordenación, inicia-
ción, desenvolvemento e terminación), xunto coas
disposicións adicionais, transitorias e derrogatoria,
configurarán no seu conxunto o procedemento
disciplinario.

56.4. En todo caso garantirase a audiencia do inte-
resado e a presentación pola súa parte das alegacións
que estime oportunas ó longo do procedemento así
como a audiencia dos órganos de representación sin-
dical nos momentos procesuais importantes: incoa-
ción prego de cargos e proposta de resolución.

O Concello de Gondomar asume integramente o
contido do texto presentado polas organizacións sin-
dicais no seu día ante a Fegamp, en relación cos
procedementos de funcionarización e consolidación
de emprego, e que a continuación se recolle neste
convenio textualmente como un capítulo máis del.

Capítulo XIII
Consolidación de emprego temporal e de funcio-

narios interinos e procesos de funcionarización nas
entidades que integran a Administración local

galega.
Artigo 57º.-Consolidación de emprego temporal.
O acordo Administración-sindicatos para o período

1995-1997 sobre condicións de traballo na función
pública e máis en concreto o acordo sobre condicións
de traballo na función pública local para o período
1995-1997 subscrito entre a FEMP e os sindicatos
supuxeron un avance no proceso de racionalización
dos efectivos de persoal na Administración pública
en xeral e na Administración local en particular.
Non obstante, a piques de remata-lo período tem-
poral de vixencia dos citados acordos constátase que
non tódolos obxectivos previstos naqueles están cum-
pridos. En consecuencia faise necesario prolongar
temporalmente e mesmo afondar nalgúns temas xa
acordados.

Neste sentido, conscientes da existencia nas enti-
dades locais que itnegran a Administración local
dun importante volume de emprego temporal que
responde a necesidades de carácter permanente e
estructural, así como dun importante grupo de tra-
balladores laborais fixos que, de acordo coa nor-
mativa vixente ocupan postos que deberían estar
reservados a persoal funcionario, co obxectivo de
solventa-las situacións aludidas formulámo-la pre-
sente proposta de consolidación de emprego tem-
poral e funcionarización de persoal laboral, de con-
formidade coa lexislación vixente aplicable: artigo
27º.-Procesos selectivos de consolidación de empre-
go temporal. Modificación do réxime dos funciona-
rios públicos (sección primeira) da Lei 50/1998, do
30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas
e da orde social que textualmente di:

«A convocatoria dos procesos selectivos para a
substitución do emprego interino ou consolidación
do emprego temporal estructural e permanente efec-
tuarase de acordo cos principios de igualdade, méri-
to, capacidade e publicidade e mediante os sistemas
selectivos de oposición, concurso ou concurso-opo-
sición. Neste último caso, na fase de concurso pode-
rían valorarse, entre outros méritos, a experiencia
nos postos de traballo obxecto da convocatoria».

Artigo 58º.-Consolidación de emprego temporal e
de funcionarios interinos.

58.1. Co obxectivo de axiliza-los procesos de con-
solidación de emprego temporal de natureza estruc-
tural e permanente as mesas xerais que se constitúan
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nas entidades locais, con carácter previo á apro-
bación dos cadros de persoal e relacións de postos
de traballo para 1998 e con suxeición á normativa
vixente:

58.1.a) Avaliarán as situacións que con este carác-
ter se produzan en cada entidade local e proporán
a creación das correspondentes prazas e postos que
respondan ás situacións e tarefas de carácter per-
manente ou estructural.

58.1.b) Proporán a inclusión na oferta de emprego
de cada entidade das prazas e postos antes sinalados,
así como os que estean desempeñados por persoal
interino funcionario ou laboral ata o límite máximo
que permita a normativa vixente.

58.2. As prazas e postos sinalados incluiranse con
carácter xeral nas RPT.

58.3. A consolidación de emprego deberá reali-
zarse de acordo coas necesidades de planificación
estratéxica de recursos humanos. En consecuencia,
poderá comporta-la recolocación de prazas e postos
de acordo coas necesidades dos servicios sen que
supoñan cambio de municipio e trala negociación
coas organizacións sindicais, sen que a citada reco-
locación determine unha diminución do valor dos
méritos que poida adopta-lo persoal temporal.

58.4. Os procesos de consolidación non poderán
determinar en ningún caso aumento ou diminución
de efectivos.

Artigo 59º.-Procesos de funcionarización.
Os procesos de funcionarización responden á nece-

sidade de adaptar á normativa vixente o réxime xurí-
dico (funcionario, laboral) dos postos de traballo das
entidades locais. Esta adaptación reviste un maior
interese despois da publicación da Lei 5/1997, da
administración local de Galicia que determina os
postos que poden ser desempeñados en réxime labo-
ral precisando a regulación contida no artigo 15 da
Lei 30/1984. De acordo co sinalado, formulámo-la
presente proposta co contido que a continuación
sinalamos:

59.1. As entidades locais, trala negociación coa
representación sindical, definirán aqueles postos de
traballo que, de acordo coa normativa vixente, deban
ser desempeñados por persoal funcionario.

59.2. De acordo coa normativa vixente, e trala
negociación sindical, estudiaranse os corresponden-
tes procesos de funcionarización que serán aplica-
bles ó persoal que ocupe postos de traballo que deban
desempeñarse en réxime funcionarial. Finalizada a
negociación sindical e/ou convocada a correspon-
dente mesa xeral de negociación o Pleno de cada
entidade determinará os postos de traballo funcio-
narizables realizando as correspondentes modifica-
cións nos catálogos ou relacións de postos de traballo
e adscribindo os postos, se fose posible, conforme
a normativa vixente, á escala correspondente, como
mínimo, ó grupo de clasificación inicial.

59.3. Ós procesos de funcionarización seranlles
aplicados como mínimo os seguintes criterios:

59.3.a) Seralles de aplicación o proceso de fun-
cionarización e, en consecuencia, poderán participar
neste, a aqueles traballadores contratados en réxime
laboral á entrada en vigor da Lei 23/1988, que modi-
fica o artigo 15 da Lei 30/1984, que ocupen un
posto que deba ser desempeñado en réxime fun-
cionarial, así como ó persoal laboral fixo que adqui-
riu esa condición e ingresou en postos funciona-
rizables con posterioridade a esa data (30-6-1988)
mediante sentencia que recoñeza o carácter de per-
soal laboral fixo ou probas selectivas convocadas
con anterioridade a esta.

Ademais do sinalado, para acceso ás correspon-
dentes prazas de persoal funcionario, os aspirantes
deberán reuni-los requisitos xerais de acceso á fun-
ción pública local, de acordo coa normativa vixente.

59.3.b) As probas selectivas serán adecuadas ó
nivel profesional do corpo ou escala correspondente.

59.3.c) As convocatorias poderán ser sectorizadas
e esixiranse coñecementos relacionados coas tarefas
que se desenvolvan na área de actividade corres-
pondente.

59.3.d) Procurarase facilitar ó persoal afectado for-
mación axeitada ás esixencias dos correspondentes
procesos selectivos.

59.3.e) Os plans de emprego poderán establecer
criterios específicos en particular sobre as oportu-
nidades dos candidatos para concorrer ás probas
selectivas.

Capítulo XIV
Formación

Artigo 60º.-Obxectivos.

A formación dos empregados públicos nas enti-
dades locais, tanto a continua como a inicial, cons-
titúe un valor fundamental para calquera proxecto
que queira afronta-la modernización destas.

Neste contexto a formación debe ser considerada
como unha necesidade e unha obriga, constituíndo
un factor básico para incrementa-la motivación e
a integración dos empregados públicos e un meca-
nismo eficaz e indispensable para articula-la mobi-
lidade e a promoción.

É manifesta, pois, a importancia da formación nos
momentos actuais para desenvolver unhas adminis-
tracións locais máis eficaces, polo que as súas prin-
cipais funcións serán as seguintes:

Unha función de adaptación permanente á evo-
lución das profesións e do contido dos postos de
traballo e, polo tanto, de mellora das competencias
e cualificacións indispensables para incrementa-la
eficacia e a calidade dos servicios que prestan as
administracións públicas e o persoal ó seu cargo.
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Unha función de promoción que permita a un gran
número de empregados públicos evita-lo estanca-
mento na súa cualificación profesional.

É unha función de axeitamento e integración das
previsións dos plans de emprego, entendidos como
mecanismo de planificación estratéxica dos recursos
humanos.

En virtude dos exposto, as partes asinantes neste
convenio constituirán a mesa de formación continua
(concello-sindicatos).

Unha vez sexa asinado este convenio, en todo caso,
nun prazo non superior a tres meses, a mesa de
formación continua elaborará un regulamento de fun-
cionamento que garanta a participación en tódolos
procesos de formación continua que se deriven da
súa actuación, ou calquera outra á que se teña
acceso.

Artigo 61º.-Os plans de formación. Contido.

Os plans de formación que se presenten diante
da mesa de formación continua terán, como mínimo,
o seguinte contido:

-Obxectivos e descrición das accións que se van
desenvolver.

-Ámbito de aplicación do plan: unidades admi-
nistrativas e administracións que afecta.

-Colectivo afectado e número de participantes.

-Calendario previsto de execución.

-Custo estimativo das distintas actividades for-
mativas.

-Criterios de selección, que garantirán o principio
de igualdade.

-Modalidade de xestión das actividades formativas.

-Criterios de avaliación do plan de formación.

Artigo 62.-Acceso ós plans de formación.

Tódolos empregados públicos locais terán a posi-
bilidade de acceder ós plans de formación continua
da súa entidade, así como a plans agrupados que
engloben a súa Administración local.

O Concello de Gondomar asume plenamente e dará
fiel aplicación en materia de prevención de riscos
laborais ás condicións que establece o texto que
a continuación se establece como capítulo XV do
convenio, e que no seu día foi negociado no ámbito
da Fegamp entre esta e os sindicatos.

Capítulo XV
Saúde e seguridade: aplicación da Lei de preven-

ción de riscos laborais nas administracións locais
de Galicia

Artigo 63º.-Introducción.

A Lei de prevención de riscos laborais supón unha
novidade importante para a protección dos riscos
profesionais dos traballadores tanto no ámbito pri-

vado coma no público. Neste último, constitúe un
avance cualitativo de primeira magnitude ter reco-
llido dentro do ámbito da Administración pública
a protección dos riscos laborais como unha actuación
única, indiferenciada e coordinada, que debe chegar
a tódolos empregados públicos sen distinción do
réxime xurídico que rexa a súa relación profesional
coa Administración pública.

Non obstante, existen e mantéñense algunhas
peculiaridades referidas ó ámbito das administra-
cións públicas locais en canto á determinación e
composición de certos órganos de participación e
representación que demandan unha adecuación do
contido da Lei de prevención de riscos laborais á
realidade orgánica e funcional das administracións
locais.

Nese sentido, a coexistencia dos órganos de repre-
sentación fixados pola Lei 9/1987, como son as xun-
tas de persoal e os comités de empresa, cómpre ela-
bora-lo seguinte acordo de carácter xeral para a ade-
cuación dos capítulos IV e V da Lei 31/1995, do
8 de novembro, ás administracións locais.

Artigo 64º.-Ámbito de aplicación.

64.1. O disposto no presente convenio será de apli-
cación xeral ó persoal da Administración local e
ós seus organismos autónomos, se os houbese.

Artigo 65º.-Servicios de prevención.

65.1. En cumprimento do deber de prevención de
riscos profesionais, os órganos competentes en mate-
ria de persoal determinarán tras negociación coas
organizacións sindicais e en función da estructura
organizativa e territorial dos seus organismos, así
como do tipo de riscos presentes no sector e a inci-
dencia destes nos empregados públicos, o tipo de
servicio de prevención máis axustado ás súas carac-
terísticas, potenciando a utilización dos recursos
propios existentes nas administracións públicas
locais.

65.2. Os órganos competentes en materia de per-
soal poderán designar un ou varios empregados
públicos para ocuparse da actividade de prevención
de riscos profesionais, constituír un servicio de pre-
vención ou concerta-lo dito servicio cunha entidade
especializada, tras negociación coas organizacións
sindicais.

Cando se opte pola designación de empregados
públicos para a realización de actividades de pre-
vención, esta deberá ser negociada cos órganos de
representación do persoal.

65.3. As funcións dos servicios de prevención
axustaranse ó disposto no artigo 31 da Lei 31/1995,
de prevención de riscos laborais.

Artigo 66º.-Consulta e participación.

66.1. No ámbito específico para o exercicio da
función de participación en materia preventiva será,
con carácter xeral, o das xuntas de persoal das admi-
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nistracións locais, os comités de empresa e os dele-
gados de persoal, sen prexuízo das adaptacións que
sexan necesarias en función dos comités de segu-
ridade e saúde que se creen.

66.2. Nas administracións locais e os seus orga-
nismos autónomos, no ámbito específico para a fun-
ción de participación en materia preventiva será o
das xuntas de persoal e os comités de empresa corres-
pondentes, agás no caso dunha corporación local
na que subsistan varios convenios colectivos, onde
poderá agruparse a función de participación destes
nun só órgano, tras acordo da representación sin-
dical.

Artigo 67º.-Comité de seguridade e saúde.

67.1. O comité de seguridade e saúde é o órgano
paritario e colexiado de participación, destinado á
proposta e consulta regular e periódica dos plans,
programas e avaliación de prevención de riscos nas
administracións locais.

67.2. Con carácter xeral, constituirase un único
comité de seguridade e saúde no ámbito dos órganos
de representación do persoal funcionario e laboral
ó servicio das administracións locais, que estará
integrado polos delegados de prevención designados
no dito ámbito, tanto para o persoal con relación
de carácter administrativo como para o persoal labo-
ral, e por representantes da Administración en núme-
ro non superior ó de delegados.

67.3. Malia o sinalado nos puntos anteriores, pode-
rán constituírse comités de seguridade e saúde ou
delegados de prevención específicos noutros ámbi-
tos, cando as razóns da actividade e o tipo de fre-
cuencia dos riscos así o aconsellen, tras acordo do
respectivo comité de seguridade e saúde corres-
pondente.

67.4. A constitución do comité de seguridade e
saúde farase proporcionalmente ó número de efec-
tivos do persoal funcionario e laboral existente no
ámbito de representación correspondente.

67.5. Nas reunións do comité de seguridade e saú-
de participarán, con voz pero sen voto, os delegados
sindicais e os responsables técnicos.

67.6. O comité de seguridade e saúde reunirase
trimestralmente e sempre que o solicite algunha das
representacións neste. O comité de seguridade e saú-
de adoptará as súas propias normas de funcio-
namento.

Artigo 68º.-Delegados de prevención.

68.1. Os delegados de prevención, de acordo co
disposto no artigo 35.4º da Lei 31/1995, do 8 de
novembro, serán designados polas organizacións sin-
dicais con representación nos ámbitos dos órganos
de representación do persoal.

68.2. A designación dos delegados de prevención
deberá realizarse de entre aqueles funcionarios que
sexan membros da xunta de persoal correspondente

ó ámbito de representación e entre os representantes
do persoal laboral membros do comité de empresa,
e no seu defecto de entre os empregados públicos
do ámbito correspondente.

68.3. O número de delegados de prevención que
poderán ser designados axustarase á escala esta-
blecida no artigo 35.2º da Lei 31/1995, do 8 de
novembro:

-Ata 49 traballadores: 1 delegado de prevención.

-De 50 a 100 traballadores: 2 delegados de
prevención.

-De 101 a 500 traballadores: 3 delegados de
prevención.

-De 501 a 1.000 traballadores: 4 delegados de
prevención.

-De 1.001 a 2.000 traballadores: 5 delegados de
prevención.

-De 2.001 a 3.000 traballadores: 6 delegados de
prevención.

-De 3.001 a 4.000 traballadores: 7 delegados de
prevención.

-De 4.001 en diante: 8 delegados de prevención.

68.4. O tempo utilizado polos delegados de pre-
vención para o desempeño das funcións previstas
no artigo 36 da Lei de prevención de riscos laborais
será considerado como de exercicio de funcións de
representación, para efectos de utilización do crédito
de horas mensuais retribuídas previsto na letra e)
do artigo 68 do Estatuto dos traballadores e a letra
d) do artigo 11 da Lei 9/1987, de órganos de repre-
sentación, e artigo 10.3º da LOLS.

Os empregados públicos designados como dele-
gados de prevención que non desfrutasen de ningún
tipo de crédito horario, a partir da súa designación
contarán co mesmo crédito horario cós membros dos
órganos unitarios de representación de cada ámbito.
En defecto do dito órgano, corresponderalle o crédito
horario en proporción ó número de empregados
públicos, cara ó que dirixe a súa actividade pre-
ventiva.

68.5. Os órganos competentes proporcionarán ós
delegados de prevención os medios e a formación
en materia preventiva que resulten necesarios para
o exercicio das súas funcións.

68.6. A formación deberá ser facilitada pola Admi-
nistración polos seus propios medios ou mediante
concerto con organismos ou entidades especializadas
na materia.

68.7. O tempo dedicado á formación será consi-
derado como tempo de traballo para tódolos efectos.

Artigo 69º.-Saúde e seguridade.

En todo caso:

69.1. Será de aplicación para tódalas entidades
locais de Galicia a actual normativa vixente en mate-
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ria de saúde laboral, Lei de prevención de riscos
laborais (Lei 31/1995, do 8 de novembro).

69.2. Como premisa xenérica entendemos que a
acción sindical en saúde laboral debe estar dirixida
ó control dos riscos nos lugares de traballo. É, en
esencia, facer prevención.

69.3. En tódalas entidades locais haberá como
mínimo un delegado de prevención, sexa cal fose
o seu número de cadro de persoal.

69.4. O concello e os sindicatos asinantes deste
convenio velarán puntualmente polo estricto cum-
primento da normativa aplicable e recollida na Lei
de prevención de riscos laborais, en tódolos seus
servicios e dependencias.

69.5. Para tal fin constituirase unha comisión de
seguimento en materia de saúde laboral, formada
polos delegados/as de prevención e o mesmo número
en representación do concello.

69.6. Esta comisión terá competencias de avalia-
ción, información e recomendación, e poderá asu-
mi-las competencias dos comités de saúde laboral.

69.7. Reunirase semestralmente de xeito ordinario,
e de forma extraordinaria sempre que existisen moti-
vos razoados e razoables que así o determinen.

69.8. A comisión, por unanimidade dos seus mem-
bros presentes, poderá denunciar calquera activi-
dade debida á falta de medidas de seguridade e
hixiene, que puideran supoñer risco inmediato de
accidente ou quebranto grave da saúde, non podendo
ningún empregado ser obrigado a traballar en tales
condicións, en tanto en canto non se adopten as
medidas necesarias para a corrección de tales
circunstancias.

69.9. Os compoñentes da comisión por parte dos
sindicatos disporán do tempo empregado no desem-
peño do seu cometido como membros desta, e sempre
que a convocatoria se corresponda cunha reunión
de carácter ordinario ou extraordinario, de tal xeito
que para tódolos efectos ese tempo será considerado
dentro da xornada ordinaria de traballo, debendo
contar para tal utilización de tempo coa xustificación
por escrito e anticipada polo menos con 48 horas
polo presidente desta.

69.10. A comisión de entre os seus membros
nomeará un secretario/a, que será o encargado/a de
convocar de xeito ordinario ou, se fose preciso, de
xeito extraordinario, as reunións desta.

69.11. Para convocar unha reunión extraordinaria
da comisión será preciso a solicitude, por escrito,
cando menos do 50% dos seus compoñentes.

Capítulo XVI
Dereitos sindicais

Artigo 70º.-Principio xeral.

O Concello de Gondomar que asume este acor-
do/convenio recoñece e aplicará a Lei orgánica

11/1985, do 2 de agosto, de liberdade sindical
(LOLS) modificada pola Lei orgánica 14/1994, do
19 de maio, así como o establecido no Estatuto dos
traballadores respectivamente, en todo o referido a
este.

Artigo 71º.-Garantías e facultades dos represen-
tantes dos traballadores.

71.1. Os membros dos órganos de representación
electos terán as seguintes garantías e facultades:

71.1.a) Audiencia do órgano competente nos
supostos de seguirse procedemento disciplinario a
un deles, sen prexuízo do/da interesado/a que se
regule no dito procedemento.

71.1.b) Expresar individualmente e colexiadamen-
te, con liberdade, as súas opinións nas materias con-
cernentes á esfera da súa representación, podendo
confeccionar, publicar e distribuí-las informacións
de interese profesional, laboral e social, comuni-
cándollo ó presidente da entidade.

Para estes efectos, a entidade local disporá a colo-
cación ás súas expensas de taboleiros de anuncios
para a exposición con carácter exclusivo para os
órganos de representación, de calquera información
do tipo da anteriormente citada, en tódolos centros
de traballo pertencentes á dita entidade, en lugares
adecuados e visibles do centro, de forma que se
garanta a publicidade máis ampla do que se expoña.

Así mesmo, a autoridade ou órgano competente
da entidade deberá facilitarlles ós órganos de repre-
sentación a utilización de medios e materiais de tra-
ballo para a confección das informacións antes cita-
das, sempre que se efectúe de forma racional e mode-
rada e non prexudique o normal funcionamento dos
servicios.

71.1.c) Non poder ser sancionados disciplinaria-
mente nin discriminados no seu traballo, promoción
económica ou profesional, nin trasladados con carác-
ter forzoso en razón precisamente do desempeño da
súa representación, durante o seu mandato, nin den-
tro dos dous anos seguintes a expiración deste.

71.1.d) Dispoñer de 40 horas mensuais das corres-
pondentes á súa xornada de traballo, sen diminución
das súas retribucións, para o exercicio das súas fun-
cións de representación.

No cómputo das asignacións horarias excluirase
o tempo investido na asistencia a sesións de comi-
sións informativas ou órganos da entidade ou a reu-
nións por esta promovidos e a negociacións colec-
tivas de ámbito funcional da entidade.

71.1.e) Utilizar para a súa actividade un local faci-
litado para oe fecto pola entidade que posúa unhas
características e equipamento que satisfagan as
diversas necesidades que en canto a capacidade,
dotación, material e localización física puideran
presentarse.
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En todo caso naqueles concellos nos que exista
comité de empresa ou xunta de persoal, e en función
do espacio dispoñible, habilitarase un local cos
medios necesarios para tal fin.

71.1.f) Serlles admitida a súa abstención ou recu-
sación no suposto de ser designados como instruc-
tor/a ou secretario/a nun expediente disciplinario.

Artigo 72º.-Capacidade.

Os órganos de representación terán capacidade
xurídica para exercer accións administrativas ou
xurídicas en todo o relativo ó ámbito das súas com-
petencias por decisión maioritaria dos seus mem-
bros.

Artigo 73º.-Competencias.

73.1. Os órganos de representación sindical terán
as seguintes competencias:

73.1.a) Recibi-la máis completa información dos
asuntos que afecten ó persoal da respectiva entidade
local, isto por conducto dos responsables de persoal
desta.

73.1.b) Investigar e informarse, por iniciativa pro-
pia, de tódalas cuestións que afecten ó persoal agás
os que afecten a intimidade persoal da respectiva
entidade local, dispoñendo para tal fin de acceso,
consulta e reproducción gratuíta de toda a docu-
mentación relativa ás ditas cuestións, por simple
solicitude ou obter autorización por escrito para o
efecto.

Neste sentido, os xefes das dependencias ou ser-
vicios nos que conste documentación relativa ós ditos
asuntos veranse obrigados a facilitala permitindo a
súa consulta e reproducción, sen prexuízo das garan-
tías que se estime oportuno adoptar para evita-lo
extravío dos documentos, así como das responsa-
bilidades nas que os solicitantes puideran incorrer
por incumprimento do deber de reserva profesional.

73.1.c) Formar parte ou designa-los seus repre-
sentantes en cantos tribunais de selección de persoal
teñan lugar na entidade local concreta, sexa a selec-
ción para persoal laboral ou funcionario ou sexa para
promoción interna, exercendo de pleno dereito con
voz e voto. Para tal fin os representantes dos tra-
balladores, sexa a través do comité de empresa, a
xunta de persoal ou como representación unitaria,
nomearán un traballador/a de igual ou superior cate-
goría á praza ou prazas ofertadas, podendo ser ou
non un dos delegados, para que integren o tribunal.

73.1.d) Participar e colaborar así como informar
xunto cos delegados de prevención, en materia de
prevención de riscos laborais e determinación das
condicións de traballo.

73.1.e) Convocar reunións de persoal ou asembleas
de traballadores durante a xornada de traballo. Neste
sentido, están lexitimados para convocar reunións
ou asembleas de persoal dunha entidade local, de
sector ou no seu conxunto:

1º Organizacións sindicais, ou a través dos dele-
gados sindicais.

2º Órganos de representación electos.

3º Calquera colectivo público, sempre que o seu
número non sexa inferior o 40% do colectivo
afectado.

Artigo 74º.-Exercico do dereito de reunión ou
asemblea tanto de afiliados a unha sección sindical
ou de persoal en xeral. Requisitos.

74.1. Formularse cunha antelación mínima de
corenta e oito horas, salvo en casos excepcionais.

74.2. Sinala-la hora, lugar e data da celebración.

74.3. Remitir datos dos asinantes que acrediten
estar lexitimados para convoca-la reunión ou asem-
blea.

74.4. Se no prazo de 24 horas seguintes á data
na que se rexistrou a solicitude de autorización, o
presidente, alcalde ou deputado ou concelleiro de
persoal da entidade local non formulara obxeccións
por escrito ó respecto, poderá celebrarse sen outro
requisito posterior.

74.5. As reunións e asembleas poderán ter carácter
xeral ou realizarse por servicios, dependencias ou
centros de traballo.

74.6. Non existirá ningún tipo de limitación para
celebrar reunións fóra da xornada de traballo, salvo
a seguridade de instalacións e dependencias e que
a súa realización teña lugar cando se atopen abertos
os lugares de reunión ou a súa apertura non supoña
dificultades importantes.

74.7. Tamén poderán realizarse reunións e asem-
bleas de traballadores dentro da xornada laboral,
tendo en conta a seguinte táboa como límite:

Nº de traballadores do concello Nº de horas anuais
Ata 30 8
De 31 a 100 10
De 101 a 250 12
Máis de 250 15

ANEXOS

Anexo 1º.-Fondo social de axudas económicas
para:

Terá dereito a estas axudas todo o persoal do con-
cello con praza en propiedade ou con contrato de
carácter fixo, tanto polos gastos propios como os
dos seus fillos.

Todas estas axudas económicas que se refiren a
continuación veranse incrementadas durante a
vixencia deste convenio, e en cada ano, nunha por-
centaxe igual á do IPC previsto nos orzamentos xerais
do Estado.

Axuda económica a próteses dentarias:

Colocación dentadura completa de arriba ou de
abaixo: 22.500 ptas.
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Colocación da dentadura completa: 45.000 ptas.

Colocación de pezas (dentes ou moas): 5.000 ptas.

Empastes: 2.500 ptas.

Implantes osteointegrados (cada un): 10.000 ptas.

Ortodoncia iniciada antes dos 18 anos: 30% do
orzamento, cun máximo de 45.000 ptas.

Axuda económica a próteses oculares:

Lentes de lonxe: 5.000 ptas.

Lentes bifocais: 10.000 ptas.

Lentes telelupa: 25.000 ptas.

Substitución de cristais (cada un): 2.000 ptas.

Lentes de contacto: 5.000 ptas.

Prismas (cada un): 5.000 ptas.

Lentes intraoculares (cada unha): 50.000 ptas.

Audífono (cada un): 45.000 ptas.

Todo o persoal do concello terá dereito a unha
revisión médica xeral ó ano, que en todo caso deberá
incluír:

Limpeza dentaria.

Revisión ocular.

Chequeo xinecolóxico (para as mulleres).

Axudas económicas para estudios:

O concello habilitará do seu orzamento unha par-
tida económica anual, para aplicar anualmente en
axudas de estudios para o persoal do concello e os
seus fillos/as; poderán ser beneficiarios tamén destas
axudas o persoal con contrato superior a un ano.

A negociación concreta e os criterios de reparto
serán encomendados á comisión paritaria mixta deste
convenio.

Anexo 2º.-Roupa de traballo

O Concello de Gondomar asume o compromiso e
a obriga de subministrar axeitadamente, en tempo
e forma, e suficientemente, a roupa de traballo para
todo o persoal que por razóns do servicio teña a
necesidade de utilizala.

O persoal do concello que teña que utilizar roupa
de traballo subministrada por el, estará obrigado
a coidala, mantela limpa e no mellor estado posible,
debendo solicitar outra peza ou pezas cando por des-
gaste ou accidente, esta ou estas non estean en con-
dicións axeitadas para ser utilizadas.

O concello subministrará a cada traballador que
así o precise roupa de inverno e de verán, coin-
cidindo as entregas cos meses de outubro e maio
respectivamente.

Como mínimo en cada entrega de roupa de traballo,
serán subministrados dous equipos completos, a
excepción do calzado, que será dun par.

A roupa de traballo que por accidente ou outras
causas xustificadas quedase inutilizable, será subs-
tituída inmediatamente polo concello, debendo o tra-
ballador/a entrega-la peza ou pezas inservibles.

A policía local terá un tratamento específico en
todo o tocante á roupa e utensilios de traballo, que
en todo caso serán satisfeitos polo concello regu-
lamentariamente, con tempo e forma suficiente para
o axeitado funcionamento do servicio.

Anticipos de mensualidades.

O Concello de Gondomar habilitará unha partida
anual de 800.000 ptas. para a concesión ós seus
traballadores fixos de anticipos de ata 3 mensua-
lidades sen ningún crédito, que reintegrará o tra-
ballador/a en 14, 18 ou 24 mensualidades.

Os criterios de concesión destes anticipos serán
elaborados anualmente e coincidindo co primeiro
mes de cada ano, pola comisión paritaria mixta.

ANexo 3º.Acordo económico para os anos 2000,
2001 e 2002.

O Concello de Gondomar comprométese a crear
un fondo adicional nos orzamentos dos anos 2000,
2001 e 2002, do capítulo 1º dos orzamentos de cada
un deles.

O reparto destes fondos adicionais foi negociado
pola representación sindical e o concello, pola vía
do diálogo e o consenso, non podendo ningunha das
partes impoñer criterios unilaterais; en todo caso
ó termo dos tres anos, ningún traballador/a do con-
cello poderá quedar excluído/a del, excepto renuncia
expresa do interesado/a.

Os criterios de aplicación destes fondos adicionais
foron negociados coas seguintes premisas:

1ª Aplicarase a maior porcentaxe posible deles
en aproxima-las retribucións entre persoal laboral
e funcionario.

2ª Tentarase sempre e en todo momento palia-las
diferencias inxustificables e agravios comparativos
que puideran presentarse entre traballadores/as da
mesma categoría.

3ª O Servicio da Policía Local estará incluído nesta
aplicación dos fondos adicionais, e as cantidades
derivadas dela serán satisfeitas co criterio de racio-
nalización, ampliación e mellora do servicio.

4ª De ser legalmente posible, as cantidades deri-
vadas da aplicación dos fondos adicionais serán
incluídas en conceptos consolidables; de non ser
legalmente posible, e en tanto en canto non poida
ser así, pasarán a ser integradas no concepto de
productividade.

5ª Os fondos adicionais serán partidas económicas
distintas (adicionais) á porcentaxe de incremento
salarial previsto polos orzamentos xerais do Estado
en cada un dos anos mencionados no corpo deste
acordo.

6ª Como regra xeral, entre o traballador/a de menor
salario a xornada completa do concello, e o de maior
salario, non poderá haber unha diferenica que supere
o triple do primeiro/a, producto da aplicación dos
fondos adicionais.
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7ª Ningún traballador/a, producto da aplicación
destes fondos adicionais ou do propio convenio/a-
cordo, poderá sufrir unha diminución nas súas
actuais retribucións anuais.

Cláusulas adicionais

Primeira.-Este convenio, entrará en vigor, en tóda-
las súas cláusulas, puntos e articulado, o día 1 do
mes de xaneiro do ano 2000, independentemente
da data de aprobación polo Pleno ou da súa publi-
cación no BOP.

Segunda.-Poderá ser denunciado por calquera das
partes, tres meses antes da súa finalización de vixen-
cia, marcada e acordada para o remate do ano 2002,
e seguirá vixente mentres non fose negociado outro.

No caso de non ser denunciado por ningunha das
partes, continuará vixente plenamente en todo o seu
contido, e prorrogado por anos naturais, en tanto
en canto non sexa negociado outro.

Aplicación concreta do acordo económico para o
persoal do Concello de Gondomar

Anos 2000, 2001 e 2002

Aplicación do acordo para o persoal laboral

Categorías
Ptas.

mensuais
Ptas.

anuais

Peóns:
José Pereira 6.000 72.000
Carlos Aboal 6.000 72.000
Santiago Signo 6.000 72.000
Peóns especializados:
Teodoro Quintas 4.000 48.000
Juan C. Alonso 4.000 48.000
Oficiais de 2ª:
Antonio Misa 4.000 48.000
Oswaldo Salgueiro 4.000 48.000
Juan R. Alonso 4.000 48.000
Conductor de pa:
Francisco Domínguez 1.000 12.000
Chofer:
Antonio Costas 8.000 96.000
Capataz:
José González 2.000 24.000
Conserxe-limpador:
Avelino Salgueiro 2.000 24.000
Varredor:
Carlos Meneses 2.000 24.000
Celadora:
Ángeles Rodríguez 1.000 12.000
Limpadoras:
Ángeles Troncoso 2.000 24.000
Mª Carmen Rodríguez 4.000 48.000
Carmen González 2.000 24.000
Inspectora de obras:
Mª Jesús Fernández 2.000 24.000
Aux. administrativa:
Mª del Pilar Barrios 5.000 60.000
Animadora sociocultural:
Eva Giménez 5.000 60.000
Aux. policía:
Simón Domínguez 6.000 72.000

Categorías
Ptas.

mensuais
Ptas.

anuais

Limpadoras tempo parcial:
10 efectivos 1.000 12.000

Total: 120.000

Asistenta social:
Mª Carmen Bugarín 500 6.000
Profesora de música:
Concepción Quintas 500 6.000

Os anos 2001 e 2002 o persoal laboral terá os mesmos incrementos
salariais a conta do fondo adicional.

Aplicación do acordo económico
para o persoal funcionario

Categorías

Grupo A:
Ana B. Mérino productividade o C.E.
Mª José Blanco productividade o C.E.
Grupo B:
Alfonso Soliño 2.925 ptas. 35.108 ptas. anuais
Grupo C:
Manuel Soliño 6.408 ptas. mensuais 76.899 ptas. anuais
Mª Jesús Quintas 6.408 ptas. mensuais 76.899 ptas. anuais
Juan F. Ferreira 3.239 ptas. mensuais 38.870 ptas. anuais
Basilio Iglesias 3.412 ptas. mensuais 40.944 ptas. anuais
José Rodríguez 3.412 ptas. mensuais 40.944 ptas. anuais
Grupo D:
Jaime Fernández 3.260 ptas. mensuais 39.144 ptas. anuais
José A. Rodríguez 3.260 ptas. mensuais 39.144 ptas. anuais
Alicia Rodríguez 3.260 ptas. mensuais 39.144 ptas. anuais
Ángel Fernández 3.260 ptas. mensuais 39.144 ptas. anuais
José A. Veiga 3.260 ptas. mensuais 39.144 ptas. anuais
Mª Teresa Fernández 3.260 ptas. mensuais 39.144 ptas. anuais
Santiado Rodríguez 3.260 ptas. mensuais 39.144 ptas. anuais
Mª García 3.260 ptas. mensuais 39.144 ptas. anuais
Marco A. Vázquez 3.260 ptas. mensuais 39.144 ptas. anuais
Mª Dolores González 3.260 ptas. mensuais 39.144 ptas. anuais
Mª Luz Otero 3.260 ptas. mensuais 39.144 ptas. anuais
Manuela Docampo 3.260 ptas. mensuais 39.144 ptas. anuais
José M. de Saa 3.260 ptas. mensuais 39.144 ptas. anuais
Manuel A. Vila 3.260 ptas. mensuais 39.144 ptas. anuais
Grupo E:
Xosé A. Fernández 1.506 ptas. mensuais 18.072 ptas. anuais
Pedro Pena 1.506 ptas. mensuais 18.072 ptas. anuais
Jesús Fidel Mariño 1.506 ptas. mensuais 18.072 ptas. anuais
José Dacosta 3.011 ptas. mensuais 36.132 ptas. anuais
Gonzalo Rodríguez 3.011 ptas. mensuais 36.132 ptas. anuais
Manuel Rodríguez 3.011 ptas. mensuais 36.132 ptas. anuais
Carlos Couto 3.011 ptas. mensuais 36.132 ptas. anuais
Gonzalo Iglesias 500 ptas. mensuais 6.000 ptas. anuais
Total: 1.038.580 ptas.

Os anos 2001 e 2002 esta cantidade de 1.038.580 ptas. resultante da
aplicación destes incrementos será repartida linealmente entre tódolos
funcionarios/as en partes iguais e mensuais.

Táboa salarial persoal laboral ano 2000

Categoría Grupo Soldo 2000/mes
co 2%

Asistente social B 228.402
Profesor música B 202.959
Inspector obras C 138.965
Capataz D 143.748
Auxiliar administrativo D 110.744
Auxiliar policía D 107.875
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Categoría Grupo Soldo 2000/mes
co 2%

Oficial 1ª D 138.965
Celador E 126.737
Conductor de pa E 136.488
Peóns especializados E 130.115
Peóns E 107.875
Limpadores E 93.720
Varredor E 125.414
Conductor E 115.831
Oficiais 2ª E 134.689
Coordenador sociocultural B 110.744

Resolución do 10 de abril de 2000, da
Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se dispón o rexistro, o depósito
e a publicación, no Diario Oficial de Gali-
cia, do convenio colectivo da empresa
Harinas y Sémolas del Noroeste, S.A.
(Hasenosa).

Visto o texto do convenio colectivo para a empresa
Harinas y Sémolas del Noroeste, S.A. (Hasenosa),
con nº de código 3602242, que tivo entrada nesta
delegación provincial o día 4-4-2000, subscrito en
representación da parte económica pola represen-
tación da empresa, e da parte social, polo delegado
de persoal, en data 17-3-200. De conformidade co
disposto no artigo 90.2º e 3º do Real decreto lexis-
lativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballa-
dores, Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre
rexistro e depósito de convenios colectivos de tra-
ballo e Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo,
sobre traspaso de funcións e servicios da Adminis-
tración do Estado á Comunidade Autónoma de Gali-
cia, en materia de traballo, esta delegación pro-
vincial

ACORDA:

Primeiro.-Ordena-la súa inscrición no libro de
rexistro de convenios colectivos de traballo, exis-
tente nesta delegación provincial, e a notificación
ás representacións económica e social da comisión
negociadora.

Segundo.-Ordena-lo seu depósito no Servicio de
Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbi-
traxe e Conciliación.

Terceiro.-Dispoñe-la súa publicación no Diario
Oficial de Galicia.

Vigo, 10 de abril de 2000.

Antonio Coello Bufill
Delegado provincial de Pontevedra

Convenio colectivo Hasenosa
Capítulo I

Disposicións xerais

Artigo 1º.-Ámbito funcional.

Este convenio colectivo, que terá ámbito de empre-
sa, regulará en exclusiva as relacións laborais,
sociais e económicas que se dean no centro de tra-
ballo que Hasenosa ten no polígono industrial das
Gándaras de Budiño.

Artigo 2º.-Ámbito persoal.

As condicións do convenio serán de aplicación
á totalidade dos traballadores, presentes ou futuros,
que presten os seus servicios no centro de traballo
aludido no artigo anterior, agás todos aqueles que
desempeñen cargos directivos.

Artigo 3º.-Ámbito temporal.

O convenio entrará en vigor o día seguinte ó da
súa sinatura, sen prexuízo de que as condicións eco-
nómicas se apliquen desde o día 1 de xaneiro de
2000 para todos aqueles traballadores con relación
contractual vixente na data de sinatura deste con-
venio.

Este convenio terá unha duración de dous anos,
finalizando o 31 de decembro de 2001. Cunha ante-
lación mínima de tres meses, calquera das partes
poderá exerce-lo seu dereito a denuncia-lo convenio.
De non mediar tal denuncia coa anticipación sina-
lada, o convenio quedará tacitamente prorrogado por
períodos sucesivos dun ano de duración cada un.

Artigo 4º.-Condicións máis beneficiosas.

Tódalas condicións económicas establecidas neste
convenio teñen o carácter de mínimas e retroactivas
ó 1 de xaneiro de 2000, respectándose as condicións
máis beneficiosas en cómputo anual que na actua-
lidade estean como dereitos adquiridos ad personam.

Artigo 5º.-Absorción e compensación.

As condicións sociais e económicas que se pactan
neste convenio substitúen na súa integridade as exis-
tentes no momento da súa entrada en vigor, quedando
aquelas absorbidas e compensadas calquera que fose
a súa orixe e natureza.

Artigo 6º.-Comisión paritaria.

Créase, para os efectos legais e convencionais que
se establezan, unha comisión paritaria do convenio
coas funcións primordiais de interpretación, arbi-
traxe e conciliación do contido e aplicación deste
convenio.

O funcionamento da comisión paritaria determi-
narase polo presente convenio, polas disposicións
regulamentarias que a desenvolvan e polas dispo-
sicións legais de aplicación xeral.

A comisión paritaria, que estará integrada por dous
membros de cada unha das representacións, social
e empresarial, constituirase dentro do prazo de quin-
ce días a partir da sinatura do convenio, debendo,
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a partir dese momento, elabora-lo seu regulamento
interno de funcionamento.

Para efectos de evita-la excesiva xudicialización
das diverxencias, de conformidade coa finalidade
principal pola que se crea a comisión paritaria, esta-
blécese a obrigatoriedade da conciliación previa nos
conflictos que poidan derivarse da interpretación e
da aplicación do presente convenio. Esta concilia-
ción previa deberá intentarse no prazo máximo de
sete días contados desde o momento en que un dos
integrantes da comisión así llo solicite formalmente
por escrito á outra parte. Transcorrido o prazo sina-
lado con anterioridade sen que tivese lugar o acto
de conciliación, a parte promovente poderá, libre-
mente, inicia-los trámites de solución do conflicto
colectivo ante o órgano administrativo ou xurisdic-
cional que corresponda.

Capítulo II
Condicións laborais

Artigo 7º.-Xornada e horario.

Acórdase que para o ano 2000 a xornada laboral
será de 1.792 horas anuais de traballo efectivo. Esta
xornada adaptarase ó calendario laboral que de
común acordo se estableza, anualmente, entre a
empresa e os traballadores. O calendario laboral da
empresa xúntase a este convenio como anexo I.

A elaboración do calendario laboral deberá ter en
conta a organización do traballo de conformidade
coas necesidades da empresa.

Para o ano 2001 e sucesivos, acórdase que a xor-
nada laboral sexa, como mínimo, de 1.784 horas
anuais, para o cal se axustarán, se é necesario, os
días vacacionais. En todo caso os días 24 e 31 de
decembro serán non laborables.

Artigo 8º.-Festivos.

O persoal afecto ó presente convenio terá dereito
a desfrutar das festas nacionais e locais do Porriño
que se determinen no calendario oficial de festas
aprobado polo Departamento de Traballo da Xunta
de Galicia.

Artigo 9º.-Vacacións.

Os traballadores comprendidos no ámbito de apli-
cación do presente convenio desfrutarán de 22 días
laborables de vacacións retribuídas ó ano, como
mínimo, ou, de se-lo caso, a parte proporcional ó
tempo efectivamente traballado como empregado de
Hasenosa. Desta vacación, como mínimo, quince
días naturais deberán desfrutarse de forma inin-
terrompida entre os meses de xullo e setembro.

As vacacións anuais, que deberán quedar fixadas
no calendario laboral anual, poderán modificarse
individualmente de mutuo acordo coa dirección da
empresa cunha antelación mínima de dous meses.

En todo caso, enténdese que o período vacacional
se fixará de acordo cos representantes dos tra-
balladores.

A baixa ocorrida unha vez iniciado o período vaca-
cional non interromperá o desfrute destas, non xerán-
dose un novo dereito a tomar outro período de des-
canso polo tempo que puidese restar.

Os traballadores que, tendo as súas vacacións asig-
nadas, acorden coa empresa cambia-la data do seu
desfrute por necesidades de producción, terán derei-
to a unha compensación económica, de carácter úni-
co, de 10.000 ptas.

A compensación económica non terá lugar cando
o cambio de vacacións sexa de carácter xeral e afecte
a tódolos traballadores.

Artigo 10º.-Horas extraordinarias.

As horas extraordinarias remuneraranse de acordo
co valor da hora ordinaria. Cando por motivos xus-
tificados deban realizarse horas extraordinarias,
estas, logo de acordo cos representantes dos tra-
balladores, poderán, ou ben pagarse, ou ben com-
putarse dentro da xornada anual de traballo e com-
pensarse dentro dos tres meses seguintes á súa rea-
lización con horas equivalentes de descanso retri-
buído.

As horas extraordinarias realizadas de noite, ou
en días non laborables remuneraranse incrementan-
do o valor da hora ordinaria nun 75%. En calquera
caso, as horas extraordinarias feitas por motivos de
avarías remuneraranse en tódalas circunstancias ó
valor da hora ordinaria. Na sección de mantemento
tódalas horas extraordinarias realizadas de noite ou
en días non laborables incluídas as realizadas por
motivos de avaría remuneraranse incrementando a
hora ordinaria nun 25%.

Artigo 11º.-Quenda de noite.

Considérase quenda de noite a realizada entre as
dez da noite e as seis da mañá. As horas nocturnas
remuneraranse de acordo co valor da hora ordinaria.

Artigo 12º.-Permisos.

O traballador, avisando coa debida antelación e
xustificándoo adecuadamente, poderá faltar ou
ausentarse do traballo con dereito a remuneración,
a excepción dos conceptos extrasalariais que se esta-
blezan neste convenio, por algún dos motivos e polo
tempo máximo que a seguir se expresa:

1. Matrimonio do traballador, 15 días naturais.

2. Enfermidade grave de familiares de primeiro
grao ou hospitalización con intervención cirúrxica,
3 días se é dentro da provincia e 5 se sucedese
fóra dela. Esta licencia poderá continuarse sen derei-
to a remuneración e logo de certificado médico, por
un prazo non superior a dez días.
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3. Nacemento dun fillo, 3 días naturais.

4. Morte dun cónxuxe, ascendentes ou descen-
dentes, 3 días naturais.

5. Morte de familiares políticos do mesmo grao,
tendo como límite os supostos de avós e netos, 2
días naturais se o falecemento se produce dentro
da provincia; se se produce fóra, 3 días naturais.

6. Cambio de domicilio, 2 días naturais.

7. Matrimonio de fillo, sempre que se celebre en
día laborable, 2 días naturais.

8. As traballadoras por lactación dun fillo menor
de nove meses terán dereito a unha hora de ausencia
do traballo, que poderán dividir en dúas fraccións.
A muller poderá substituír este dereito por unha
reducción da xornada laboral nunha hora coa mesma
finalidade, que deberá producirse, ben ó comezo ou
ben ó final da xornada laboral.

9. Cando haxa que acudir a probas de recoñe-
cemento médico en centros sanitarios, o tempo nece-
sario logo de xustificación médica. Para consultas
médicas, 4 horas para todo o persoal, sempre e cando
se reintegren ó posto de traballo o resto da xornada.

10. Polo tempo indispensable para o cumprimento
dun deber inescusable de carácter público e persoal.
Cando conste nunha norma legal, sindical ou con-
vencional un período determinado, aplicarase o que
dispoña a norma en canto á duración da ausencia
e á súa compensación económica.

O tempo concedido en concepto de licencia non
poderá ser descontado do período de vacacións que
corresponda ó traballador.

Para efectos das correspondentes licencias, reco-
ñeceranse as parellas de feito.

Artigo 13º.-Maternidade e lactación.

No suposto de parto, a suspensión con reserva do
posto de traballo terá unha duración de dezaseis
semanas, que se distribuirán de forma ininterrom-
pida, ampliables no suposto de parto múltiple en
dúas semanas máis por cada fillo a partir do segundo.
O período de suspensión distribuirase a opción da
interesada sempre que seis semanas sexan inme-
diatamente posteriores ó parto e obrigatorias para
a nai.

No suposto de adopción ou acollemento de fillos
menores de ata seis anos, ou maiores discapacitados
ou minusválidos, a suspensión terá idéntica dura-
ción.

Os traballadores terán dereito a un período de
excedencia, non superior a tres anos para o coidado
de cada fillo, tanto sexa este natural como adoptivo.
Este período de excedencia empezará a contar desde
a data de nacemento ou adopción. O nacemento de
novos fillos dará lugar a un novo período de exce-

dencia que, en todo caso, porá fin ó que se viñese
desfrutando. Se o pai e a nai traballan, só un deles
poderá exercer tal dereito.

A petición de excedencia, que deberá solicitarse
sempre por escrito cunha antelación mínima de trinta
días á da data do inicio, especificará a duración
desta.

Artigo 14º.-Excedencias.

Todo o persoal terá dereito á situación de exce-
dencia de acordo coas normas establecidas polo texto
refundido do Estatuto dos traballadores.

Artigo 15º.-Prevención de riscos.

Para efectos de atende-la prevención de riscos
laborais no ámbito deste convenio, e respectando
as disposicións mínimas legais ó respecto, a empresa
deberá poñer á disposición dos traballadores os
medios formativos, técnicos e materiais necesarios
para a correcta aplicación e cumprimento das medi-
das de seguridade e hixiene.

Pola súa banda, o traballador deberá cumpri-las
disposicións que nesta materia dispoña a propia
dirección. A falta de colaboración na observancia
e cumprimento das medidas de seguridade e hixiene
establecidas poderá ser sancionada como falta grave;
a súa reiteración como falta moi grave.

Artigo 16º.-Roupa de traballo.

A empresa facilitará, coa temporalidade e na contía
que se determine cos representantes dos traballa-
dores, os uniformes e complementos que sexan nece-
sarios para cada posto de traballo.

Os traballadores teñen a obriga de coidar coa
dilixencia debida os uniformes e complementos pos-
tos á súa disposición. Así mesmo, dentro do centro
de traballo, estarán obrigados a vesti-lo uniforme
completo; fóra del estará prohibido o seu uso.

Os uniformes que se poñan á disposición dos tra-
balladores reporanse de acordo co desgaste ou dete-
rioración que sufrisen e coa entrega do uniforme
deteriorado ou desgastado. En caso de perda do uni-
forme por parte da persoa encargada da roupa e
logo da presentación do comprobante corresponden-
te, se o houber, por parte do traballador, a empresa
restituirallo inmediatamente. No suposto que a perda
sexa debida ó propio traballador, este deberalle res-
tituí-lo seu prezo á empresa.

Artigo 17º.-Mobilidade funcional.

Sendo unha das bases do presente convenio a com-
petitividade e a polivalencia de funcións, establé-
cese que os traballadores rexidos por el poderán
desempeña-las funcións correspondentes a calquera
dos postos de traballo que se enmarcan dentro do
seu grupo profesional. Así mesmo, en caso de nece-
sidade, poderáselles cambiar de sección e facer tra-
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ballos similares e/ou diferentes. Os límites á mobi-
lidade funcional estarán determinados polos requi-
sitos de idoneidade e aptitude necesarios para o
desempeño das tarefas que se encomenden e polo
establecido no artigo 39 do texto refundido do Esta-
tuto dos traballadores.

Sempre que un traballador desempeñe funcións
superiores ó seu nivel recoñecido, poderá reclama-la
diferencia salarial que houbese segundo convenio.

Capítulo III
Clasificación persoal

É vontade das partes asinantes deste convenio sim-
plifica-la prodigalidade de categorías profesionais
existentes na actualidade. Con tal fin, tanto a repre-
sentación social como a empresarial, toman o acordo
de reestructura-la actual clasificación do persoal,
procedendo a reducir considerablemente o número
e a definición das distintas categorías profesionais
existentes na empresa, todo isto co espírito de facer
máis acorde a estructura profesional e humana coa
finalidade do presente convenio e coas necesidades
funcionais da empresa.

Artigo 18º.-Clasificación profesional.

O persoal incluído neste convenio, en atención
ás funcións que desenvolveu e de conformidade coas
definicións que se especificarán nos artigos seguin-
tes, será clasificado en niveis profesionais.

O novo modelo de clasificación ten por obxecto
a consecución dunha máis razoable estructura pro-
fesional acorde ás necesidades da empresa e a unha
maior adecuación do cadro de persoal, todo isto sen
mingua da dignidade, oportunidade e xusta retri-
bución que corresponda a cada traballador.

Artigo 19º.-Divisións funcionais ou orgánicas.

As diferentes definicións de niveis profesionais
que agrupan as tarefas e funcións que se realizan
en Hasenosa, sono con relación ás divisións fun-
cionais ou orgánicas nas que esta se descompón

Estas divisións funcionais ou orgánicas son as
seguintes:

a) Administración.

b) Compras.

c) Comercial.

d) Comercio exterior.

e) Factoría.

f) Mantemento.

g) Laboratorio.

Artigo 20º.-Definicións.

Establécense catro niveis profesionais básicos,
dentro dos cales, en virtude de varios baremos, tales

como o grao de coñecemento, formación e experien-
cia, iniciativa/autonomía, complexidade, responsa-
bilidade e mando de cada traballador, se determinará
a posición e encadre de cada un deles dentro do
nivel profesional correspondente.

Neste artigo defínense e desenvólvense os niveis
correspondentes a factoría e laboratorio.

A) Factoría e outros.

Nivel I.

Inclúense neste nivel aqueles postos que requiren
un alto grao de autonomía, coñecementos profesio-
nais, responsabilidades e mando que se exerce sobre
un ou varios dos niveis profesionais da empresa,
dependendo directamente da dirección da empresa.
Neste nivel profesional encóntrase o xefe de área.

As súas funcións primordiais son todas aquelas
que versan sobre a toma de decisións na planifi-
cación do grupo funcional ó que está adscrito, a
autorización de compras, movementos, etc. Actua-
lizando mensualmente o correspondente inventario.
Trátase do traballador designado para face-lo segui-
mento e control dos diversos aspectos que establece
a Lei de prevención de riscos laborais, e demais
normas de aplicación, con relación á empresa. Así
mesmo, é quen controla e propón as vacacións, exce-
dencias e permisos dos traballadores sobre os que
ten responsabilidade e mando. É responsable das
subcontratas da empresa e dos servicios de limpeza,
hixiene, etc.

Nivel II.

Traballadores cun amplo nivel de formación, res-
ponsabilidade, autonomía e mando que dependen
directamente do xefe de área e da dirección da
empresa. Neste nivel profesional distínguense dúas
clasificacións distintas: xefe de sección e especia-
lista de sección. A dependencia orgánica do segundo
con relación ó primeiro determínase sobre a base
dos criterios de coñecemento, formación e experien-
cia, iniciativa/autonomía, complexidade e respon-
sabilidade sinaladas con anterioridade.

Na medida correspondente a cada unha das cla-
sificacións, as actividades fundamentais que se van
desenvolver son as de execución da planificación
diaria; a responsabilidade de arrinque, control, lim-
peza e orde da sección que teña asignada. Encárgase
de dar instruccións ó resto dos traballadores dos
niveis inferiores así como ós responsables de man-
temento con relación á súa propia sección. Son tamén
responsables de velar polo cumprimento das normas
básicas de prevención de riscos laborais. Así mesmo
son, entre outras cousas, os encargados de desig-
na-los responsables do movemento de mercadorías
na súa sección, do aprovisionamento das distintas
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materias primas necesarias e a entrega de mostras
no laboratorio.

Nivel III.

Compoñen este nivel aqueles traballadores coas
funcións que consisten na execución de operacións
que, aínda que se realicen baixo instruccións pre-
cisas dos niveis anteriores, requiren adecuados coñe-
cementos profesionais e aptitudes prácticas, e a exe-
cución autónoma dos cales esixe, habitualmente, ini-
ciativa e razoamento por parte de quen os realiza,
comportando a responsabilidade destas.

Este nivel inclúe todas aquelas actividades que
realice o xefe de liña, o oficial de primeira e o oficial
de segunda. O grao de responsabilidade, autonomía
e independencia son os que determinan o encadra-
mento dos traballadores nunha ou outra función.

As actividades primordiais do persoal englobado
no presente nivel son quedar a cargo dun proceso
de fabricación; que se fagan respecta-las medidas
de seguridade e saúde; manter limpa e ordenada
a zona que estea ó seu cargo; facer controis sobre
o producto ó final do proceso; vixia-lo comporta-
mento dos parámetros do proceso que estea baixo
a súa supervisión; realizar tarefas complementarias
ó traballo doutros traballadores da súa sección tales
como enchido de sacos, mesturado de ingredientes,
mover palets, etc., segundo proceda e se necesite
en cada caso. Así mesmo, estarán responsabilizados
de avisa-lo especialista de sección ou, se é o caso
o xefe de sección correspondente en caso de avaría;
indicarlles ós traballadores que estructuralmente
estean baixo a súa responsabilidade das tarefas con-
cretas que deben realizar. Todas estas funcións debe-
rán realizalas e procesalas segundo as indicacións
que reciban directamente dos traballadores enca-
drados nos niveis profesionais precedentes.

Nivel IV.

Encádranse neste nivel todos aqueles traballadores
cunhas funcións que consisten en operacións rea-
lizadas seguindo un método de traballo preciso e
concreto, cun alto grao de supervisión e dependen-
cia, que normalmente esixen coñecementos profe-
sionais de carácter elemental e requiren preferen-
temente esforzo físico ou atención.

Dentro deste nivel profesional atópase, en función
do grao de dependencia, autonomía, coñecementos,
formación e experiencia, o oficial de terceira, auxi-
liar de primeira, auxiliar de segunda, o operario/peón
e, por último, o persoal en prácticas e o bolseiro.
A dependencia de todos eles é directa con relación
ó responsable de liña que teñan e, en ausencia deste,
do xefe de sección correspondente.

As actividades fundamentais que debe realiza-lo
continxente mencionado son as de pesar, mesturar,
medir, anotar, etc., nos rexistros do proceso que

teñan asignado. Sacar mostras do producto; etique-
tar; manter limpo e ordenado o posto de traballo;
cumpri-las disposicións e normas de seguridade e
saúde; comprobar que a maquinaria do posto de tra-
ballo está en correcto estado e realiza-las operacións
básicas de mantemento e limpeza diaria desta; enva-
sar, paletizar, coloca-los sacos, etc., das materias
primas e do producto final que corresponda ó seu
posto de traballo. A utilización da carreta só poderá
levarse a efecto cando exista indicación ou auto-
rización expresa dun superior.

B) Departamento técnico.

Nivel I.

Depende directamente da dirección técnica da
empresa, e dado o carácter altamente técnico do
seu traballo, é requisito imprescindible ser licen-
ciado superior. Ten como tarefas principais a de
asistir ás reunións diarias do departamento técnico
e, cando teña autorización para iso, a atención téc-
nica de clientes. Dedicarase así mesmo á execución
de xestión de calidade ou de I+D; asistencia técnica
ó persoal ante problemas de proceso; homologar pro-
vedores e productos; arquivo dos rexistros do traballo
e actualización da documentación técnica; facer
cumpri-las disposicións de seguridade e saúde labo-
ral. En canto a materia de calidade, só se ocupará
do tratamento dos productos non conformes no seo
da empresa.

Nivel II.

Con dependencia directa do nivel anterior, posuín-
do autonomía e responsabilidade propia, engloba
este nivel aqueles traballadores que estean encar-
gados de pór en práctica as investigacións e os desen-
volvementos obtidos no laboratorio ou en I+D. Así
mesmo, posúen a capacidade de desenvolver novos
productos tendo en conta para iso a nova lexislación
en vigor. Realiza-la calibración dos equipos de tra-
ballo do laboratorio, así como o seu mantemento.
Propor e investiga-la aplicación de novas tecno-
loxías.

Nivel III.

Con dependencia da dirección técnica en canto
a probas e desenvolvemento de productos, e no resto
de materias dos niveis precedentes, engloba este
nivel todos aqueles traballadores que, en consonan-
cia coas responsabilidades que se estableceron ante-
riormente para o mesmo nivel III, realicen funcións
tales como o desenvolvemento de productos segundo
as indicacións que se lles marquen; axuda técnica
ó persoal dos distintos grupos funcionais baixo
supervisión dun superior; revisión das fichas téc-
nicas dos productos e do estado dos productos enva-
sados que se encontren no almacén. Teñen capa-
cidade para reter productos que non cumpran os
requisitos de calidade esixibles. Así mesmo, rea-
lizarán probas de fabricación de novos productos,
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utilizando para iso os equipos que se encontran no
laboratorio. Tamén se lles poderá encomenda-la
toma e realización de analíticas sobre as distintas
mostras do producto. Terán en todo caso obriga de
velar e cumprir coas disposicións e normas de segu-
ridade e saúde, así como manter limpos e coidados
os equipos, instrumental e instalacións do labo-
ratorio.

Nivel IV.

Con idénticas divisións que as existentes no nivel
IV anteriormente descrito, e con dependencia directa
dos responsables do laboratorio e I+D, os traba-
lladores encadrados no presente nivel dedicaranse
primordialmente a realiza-los controis de calidade
das mostras que eles mesmos recollan en factoría;
auxilia-los oficiais de laboratorio naquilo que pre-
cisen; homologar mostras conforme os procedemen-
tos e directrices aprobadas pola empresa; rexistro
dos datos da analítica; manter actualizado o alma-
cenamento de mostras de fabricación; revisa-lo esta-
do dos palés e das materias primas almacenadas;
desenvolver tratamento de productos segundo indi-
cacións dos responsables do laboratorio e I+D; aten-
de-la solicitude de probas.

Xúntase como anexo II a táboa de conversión ou
equivalencia.

Capítulo IV
Condicións salariais

Artigo 21º.-Estructura salarial.

Debido á reestructuración empresarial que se con-
siderou no capítulo anterior, modifícase a estructura
salarial da empresa, establecendo unha reorgani-
zación dela máis acorde coa nova organización fun-
cional. Así, as retribucións do persoal comprendido
no presente convenio estarán constituídas polo sala-
rio convenio e os seus complementos.

Artigo 22º.-Salario convenio.

Cada un dos traballadores incluídos no ámbito do
convenio percibirá o salario convenio que se deter-
mina no anexo III (táboa salarial), en función do
nivel profesional e actividade que dentro del desen-
volva. Este salario convenio, que se refire ó período
dun ano e se distribuirá en dezaseis pagas, constitúe
o salario mínimo garantido.

Artigo 23º.-Complementos ad personam.

Con motivo da reestructuración mencionada, as
percepcións salariais, calquera que sexa a denomi-
nación delas que, percibidas na actualidade polos
traballadores, puidesen exceder das contías que se
establecen como salario mínimo garantido de cada
grupo profesional no salario de convenio, terán a
consideración de complementos ad personam. Estes
complementos ó igual que o salario convenio refí-
rense ó período dun ano e distribuiranse en dezaseis

pagas e en ningún caso, como queda dito, operará
a compensación ou absorción destes

Artigo 24º.-Antigüidade.

O concepto de antigüidade establécese por quin-
quenios de contía do 7% do salario mínimo vixente
en cada momento. Cada quinquenio farase efectivo
a partir do primeiro de xaneiro do ano que se
devengue.

Artigo 25º.-Percepcións extrasalariais.

Son cantidades que, malia seren percibidas polo
traballador, non teñen o carácter de salario por
expresa exclusión legal. Especialmente regulado
queda o denominado complemento de transporte, que
será percibido mensualmente por cada traballador
en contía de 6.000 pesetas. Este importe incremen-
tarase en 9.500 pesetas máis para aqueles traba-
lladores que residan a máis de 12 quilómetros de
distancia do centro de traballo.

Para os efectos do establecido na última parte do
parágrafo precedente, será obrigatoria a notificación
á empresa do cambio de domicilio así como a debida
presentación do certificado de empadroamento
correspondente. O complemento de transporte incre-
mentado en 9.500 pesetas mensuais unicamente será
efectivo a partir do mes seguinte a cando se comu-
nicara na forma descrita o cambio de domicilio
descrito.

Artigo 26º.-Pagas extraordinarias.

Todo o persoal afectado polo presente convenio
terá dereito a catro pagas extraordinarias, que se
aboarán respectivamente os meses de marzo, xuño,
setembro e decembro.

O importe de cada unha das pagas extraordinarias
deducirase da táboa salarial no anexo III, dividindo
as cantidades alí reflectidas, salario de convenio
máis complementos ad personam, máis antigüidade,
por dezaseis.

Todo traballador con contrato indefinido e unha
antigüidade mínima na empresa dun ano poderá soli-
cita-lo anticipo das pagas extras correspondentes,
a tres anos, sempre que tal solicitude o sexa por
causa xustificada, entendéndose como tal, por exem-
plo, a adquisición ou reforma de vivenda, compra
de vehículo, enfermidade grave, etc... A empresa
comprométese a atender estas solicitudes sempre
que a súa situación financeira o permita. Establécese
un máximo de cinco solicitudes anuais.

Artigo 27º.-Aumento salarial.

Con carácter retroactivo ó un de xaneiro de 2000,
a táboa salarial vixente, anexo III, incrementarase
en 6.500 ptas. lineais no salario de convenio.

Para o ano 2001, o incremento salarial será o
correspondente ó IPC previsto para ese ano máis
o diferencial positivo con respecto ó IPC real.
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Este incremento traducirase a termos lineais e será
o mesmo para tódolos traballadores.

Capítulo V
Beneficios sociais

Artigo 28º.-Bolsa de estudios.

A empresa subvencionará a tódolos traballadores
con contrato fixo-indefinido ou eventual de máis dun
ano, cunha cantidade fixa de 25.000 pesetas anuais
por cada fillo non emancipado economicamente, que
acredite estar matriculado en calquera centro de
ensino, oficial ou privado debidamente recoñecido.
Esta cantidade seralle aboada ó traballador o 31
de agosto de cada ano.

No caso de que ámbolos cónxuxes traballen en
Hasenosa, a bolsa de estudios aboarase exclusiva-
mente na nómina dun deles, de común acordo entre
empresa e matrimonio.

Artigo 29º.-Xubilación.

A xubilación é obrigatoria ós 65 anos de idade.
Suprímese a paga por xubilación, con antigüidade
de máis de 20 anos, por funcionar xa, con plena
vixencia e carácter xeral o plan de pensións.

Artigo 30º.-Plan de pensións.

Seguindo o acordo alcanzado en anos anteriores,
incrementados na debida forma, segundo o 3% que
quedou establecido no seu momento, as contribu-
cións seguirán realizándose na proporción do 60%
pola empresa e 40% polo traballador.

Artigo 31º.-Complemento por accidentes de tra-
ballo.

A empresa, nos supostos de accidente de traballo,
operación ou hospitalización completará ata o 100%
do salario real do mes anterior, excluíndo as per-
cepcións extrasalariais que se recollen neste con-
venio.

Nos supostos de enfermidade, incluirase así mesmo
o 100% do salario do mes anterior, excluídas, igual-
mente, as percepcións extrasalariais.

Artigo 32º.-Seguro de accidentes con cobertura 24
horas día.

Con independencia das indemnizacións obrigato-
rias da Seguridade Social, mediante a concertación
dunha póliza de cobertura cunha entidade asegu-
radora, a empresa garantiralles ós seus traballadores
ou, de se-lo caso, ós seus herdeiros e nos supostos
que se especifican, as seguintes indemnizacións:

a) Por morte do traballador: os herdeiros do tra-
ballador ou, no seu defecto, a persoa que este desig-
nase, percibirá a cantidade de 15.000.000 de ptas.

b) Por incapacidade permanente total e incapa-
cidade permanente absoluta: o traballador percibirá
a cantidade de 15.000.000 de ptas.

c) Por gran invalidez percibirá a cantidade de
15.000.000 de ptas.

Entenderase por incapacidade permanente total a
incapacidade que inhabilite o traballador de modo
permanente para realizar tódalas tarefas fundamen-
tais da profesión que exercía o interesado ou do
grupo profesional en que aquela se encadraba.

Entenderase por incapacidade absoluta aquela que
inhabilite o traballador para toda profesión ou oficio.

Entenderase por gran invalidez a situación do tra-
ballador inválido que precisa da asistencia de ter-
ceira persoa para realiza-los actos máis elementais
da vida diaria como vestirse, desprazarse, comer,
lavarse e análogos.

Este seguro cubrirá tanto os traballadores fixos
como os eventuais, sempre que esta última moda-
lidade contractual teña unha duración mínima dun
ano. As condicións particulares quedan establecidas
na póliza de seguros da que unha copia oficial lles
será entregada ós representantes dos traballadores.

Artigo 33º.-Carga e descarga.

A carga, descarga e estiba dos trigos, fariñas, sémo-
las e subproductos, sempre que os vultos superen
os 50 kg netos de peso unitario será realizada por
dous homes.

Na descarga de camións, cando a distancia entre
estes e o almacén da panadería supere os 20 m,
porase á disposición dos traballadores unha carreta
ou vehículo similar para facilita-la dita operación.

Artigo 34º.-Axudas de custo.

Cando por necesidades da actividade da empresa
se considere precisa a continuidade da xornada habi-
tual de traballo por un tempo de tres ou máis horas
ó día, a empresa facilitará unha axuda de custo de
comida de 2.000 Ptas. por día e traballador.

Artigo 35º.-Postos especiais.

No caso de que non sexa posible recolocar en pos-
tos adecuados ó seu nivel profesional traballadores
que estean en situación de incapacidade permanente
total para a súa profesión habitual, a empresa com-
prométese a satisfacer mensualmente unha canti-
dade igual á que resulte de calcula-la diferencia
entre a pensión que perciba pola dita incapacidade
e o cento por cento da súa base reguladora.

Esta percepción mensual, que terá unha duración
máxima de cinco anos e non poderá exceder de
50.000 ptas. mes, extinguirase no momento en que
o traballador, declarado incapaz permanente total,
encontre un novo traballo, tanto por conta propia
como allea, ou sexa novamente declarado hábil para
desenvolve-las funcións propias da súa profesión
habitual.
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En todo caso, será requisito imprescindible para
poder cobra-la citada cantidade, que o traballador
acredite unha antigüidade na empresa superior ós
dez anos.

Capítulo VI
Contratación

Artigo 36º.-Contratación.

Serán admisibles tódalas formas de contratación
previstas no Estatuto dos traballadores. A admisión
do persoal efectuarase de conformidade coas dis-
posicións vixentes e co cumprimento previo das nor-
mas obrigatorias.

Artigo 37º.-Contratos de obra ou servicio.

De conformidade co establecido no artigo 15.1º a)
do texto refundido do Estatuto dos traballadores,
acórdase crear un contrato de obra ou servicio
determinado.

Estes contratos poderán cubrir todas aquelas fun-
cións ou traballos suficientemente diferenciados
polo volume adicional que representan que, limi-
tados no tempo e cunha duración que poida preverse,
estean directa ou colateralmente relacionados coa
actividade da empresa.

Artigo 38º.-Contrato eventual.

Aplicarase o establecido no artigo 15.1º b) do Esta-
tuto dos traballadores. A duración máxima destes
contratos será de trece meses e medio dentro dun
período de dezaoito meses. No suposto que se con-
certe un prazo inferior, poderá prorrogarse ata o dito
máximo convencional.

Capítulo VII
Dereitos sindicais

Artigo 39º.-Garantías dos representantes dos tra-
balladores.

A empresa respectará as garantías dos represen-
tantes dos traballadores, de acordo, en todo momen-
to, coas normas de aplicación contidas no texto refun-
dido do Estatuto dos traballadores e demais normas
de aplicación.

Nos casos de despedimento por causas tecnolóxi-
cas, organizativas ou de producción, o representante
sindical terá prioridade de permanencia na empresa
sen afectalo ningunha destas causas. Esta garantía
prolongarase durante os dous anos seguintes ó cesa-
mento no cargo.

Capítulo VIII
Réxime disciplinario

Artigo 40º.-Faltas.

Considérase falta todo acto ou omisión do traba-
llador que represente unha infracción ás obrigas,
deberes e funcións que teñan encomendados. As fal-

tas en función da súa importancia, trascendencia
ou interese clasificaranse en leves, graves e moi
graves.

Artigo 41º.-Faltas leves.

Consideraranse faltas leves:

a) Dunha a tres faltas inxustificadas de puntua-
lidade na asistencia ó traballo, cometidas durante
o período dun mes.

b) A desconsideración ou desatención cos com-
pañeiros cos que o traballador se relacione durante
o seu traballo.

c) Pequenas neglixencias no coidado do material.

d) Falta de aseo ou limpeza persoal.

e) Non notificar con carácter previo ou, de se-lo
caso, dentro das vintecatro horas seguintes á falta,
a razón da ausencia ó traballo, a non ser que se
probe a imposibilidade de facelo.

f) Non lle comunicar á empresa os cambios de
residencia ou domicilio dentro do prazo de cinco
días.

g) Abandona-lo servicio sen permiso da empresa
ou sen causa xustificada, mesmo cando sexa por
breve tempo. Deberá acreditarse a necesidade da
ausencia no prazo máximo de 48 horas. No suposto
de que a ausencia inxustificada lle provocase prexuí-
zo dalgunha consideración á empresa ou fose causa
de accidente laboral ou constituíse quebranto da
disciplina, esta poderá considerarse grave ou moi
grave.

h) Desobediencia ós superiores.

i) As discusións dentro das dependencias da
empresa. Se estas producen escándalo, poderán ser
consideradas faltas graves ou moi graves.

Artigo 42º.-Faltas graves.

Cualificaranse como faltas graves as seguintes:

a) A reiteración ou reincidencia na comisión de
faltas leves.

b) Máis de tres faltas non xustificadas de pun-
tualidade na asistencia ó traballo, cometidas no
período de trinta días.

c) Faltar dun a tres días ó traballo sen causa que
o xustifique.

d) A simulación de enfermidade ou accidente.

e) A embriaguez ou toxicomanía durante o traballo.
No suposto que esta sexa habitual ou que ocasione
perigo para as persoas ou instalacións considerarase
falta moi grave.

f) As faltas de discreción, neglixencia ou ética
profesional, sempre que non leven consigo recla-
mación por parte dos terceiros afectados ou supoñan
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un prexuízo irreparable; nestes casos consideraranse
como faltas moi graves.

g) Non comunicar coa debida prontitude os cam-
bios experimentados na familia que poidan afectar
á Seguridade Social ou ó IRPF. A ocultación mali-
ciosa destes datos dará lugar a unha falta moi grave.

h) A inobservancia ou imprudencia no traballo con
respecto á normativa de seguridade e saúde cando
a esta non lle ocasione accidentes nin prexuízos ó
traballador ou traballadores así como ó material de
traballo. Considérase imprudencia o non uso das
pezas de roupa e aparellos de seguridade de carácter
obrigatorio.

i) Realizar, sen o oportuno permiso, traballos par-
ticulares durante a xornada, así como o emprego
para usos propios de utensilios pertencentes á
empresa.

j) A falta continuada e habitual no aseo persoal
de forma que produza queixa xustificada dos seus
compañeiros de traballo.

Artigo 43º.-Faltas moi graves.

Consideraranse faltas moi graves as que a seguir
se relacionan:

a) Máis de dez faltas non xustificadas de pun-
tualidade na asistencia ó traballo nun período de
seis meses; vinte nun ano.

b) A fraude, deslealdade ou abuso de confianza
nas xestións encomendadas e o furto ou roubo, tanto
ós seus compañeiros de traballo como á empresa
ou calquera outra persoa.

c) Os delictos de roubo, estafa, furto ou malver-
sación cometidos fóra da empresa ou calquera outra
clase de delicto común que poida implicar para a
entidade desconfianza cara ó seu autor.

d) Viola-lo segredo de correspondencia ou dos
documentos reservados da empresa.

e) Causar accidentes graves por imprudencia ou
neglixencia.

f) Abandona-lo traballo en postos de responsa-
bilidade.

g) A diminución voluntaria e continuada do ren-
demento normal do traballo

h) A reincidencia na comisión de faltas graves,
aínda que estas fosen de distinta natureza, se se
cometesen dentro do prazo de seis meses.

i) O abuso de autoridade por parte dos superiores
será considerado sempre falta moi grave. O que o
sufra deberá poñelo en coñecemento da dirección
inmediatamente.

j) O acoso sexual, entendéndose por tal calquera
acción ou omisión por parte de calquera persoa que
atente contra a dignidade doutro ou outros traba-
lladores ou traballadoras en razón do seu sexo, englo-
bando as ofensas verbais ou físicas de natureza
sexual.

k) A inobservancia ou imprudencia no traballo con
respecto á normativa de seguridade e saúde cando
esta lle ocasione accidentes ou prexuízos ó traba-
llador ou traballadores así como ó material de
traballo.

Artigo 44º.-Réxime de sancións.

Correspóndelle á empresa a facultade de impor
sancións de conformidade co establecido neste
convenio.

A sanción das faltas, sexa cal fose a súa inten-
sidade, requirirá comunicación escrita e motivada
ó traballador. Da imposición de cada sanción debe-
rán ser informados os delegados do persoal, ós que
se lles dará oportuno traslado do escrito de sanción.

No que respecta á imposición de sancións ós repre-
sentantes dos traballadores, aplicarase o que dispón
o Estatuto dos traballadores no seu artigo 68.

Artigo 45º.-Sancións máximas.

As sancións máximas que poderán imporse en cada
caso, atendendo á gravidade da falta cometida, serán
as seguintes:

a) Por faltas leves: amoestación verbal, amoes-
tación por escrito, suspensión de emprego e soldo
de ata dous días.

b) Por faltas graves: suspensión de emprego e soldo
por tempo non superior a vinte días.

c) Por faltas moi graves: desde a suspensión de
emprego e soldo de vinteún a sesenta días, ata a
rescisión do contrato de traballo nos supostos que
a falta fose cualificada no seu grao máximo.

Artigo 46º.-Prescrición.

As faltas leves prescribirán ós dez días, as graves
ós vinte días e as moi graves ós sesenta días, todas
elas a partir da data en que a empresa tivo coñe-
cemento da súa comisión. En todo caso, prescribirán
ós seis de se cometeren.

Cláusula adicional.

Este convenio está subscrito pola comisión nego-
ciadora, formada:

a) Por parte da empresa: Roberto Pérez Suárez,
presidente do Consello de Administración e Antonio
Valcarce Ávila, director xerente.

b) Pola representación social: Jesús Matilde Valla-
dares, Manuel Valladares Rodríguez e Juan Alberto
López Rodríguez.

Pola parte social Pola empresa
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ANEXO II

Táboa de conversión ou equivalencias
Administración Compras Comercial Com. exterior Factoría Mantemento Laboratorio

Nivel I

Xefe de área Marta Díaz A. Maquieira M. Valladares Ricardo Muñoz
P. Planelles

Nivel II

Xefe de sección F. Jambrina D. Wauthier J. A. Vázquez
J. C. Matilde

Adelino Estévez

Especialista sección M. Domínguez

Nivel III

Xefe de liña

Oficial de primeira Domingo-César
Tito-Paulino

Oficial de segunda J. C. Valladares
C. Fernández
Mª Jesús

Nivel IV

Oficial de terceira A. Canosa Baltasar Jesús Matilde

Auxiliar/axudante primeira C. M. Barreiro

Auxiliar/axudante segunda M. Rodríguez

Operario J. Alberto

Peón Virgilio-Carlos
Ventura-Corujeira
Francisco-David
Adolf-Antonio

Prácticas/bolseiro F. Mª Alonso
Muriel

ANEXO III

Táboa salarial convenio ano 2000

Categorías Total Soldo base Compl. Trans. mes Total
ano 2000 mes 2000 Dist. Dist.)12 km mes

F 6.500 6.000 9.500

Nivel 1
Xefe de área 3.790.000 225.250 6.000 9.500 240.750

Nivel II
Xefe de liña 3.310.000 195.250 6.000 9.500 210.750
Especialista de sección 3.150.000 185.250 6.000 9.500 200.750

Nivel III
Xefe de liña 2.910.000 170.250 6.000 9.500 185.750
Oficial de 1ª 2.750.000 160.250 6.000 9.500 175.750
Oficial de 2ª 2.670.000 155.250 6.000 9.500 170.750

Nivel IV
Oficial de 3ª 2.510.000 145.250 6.000 9.500 160.750
Auxiliar/axudante de 1ª 2.110.000 120.250 6.000 9.500 135.750
Auxiliar/axudante de 2ª 1.950.000 110.250 6.000 9.500 125.750
Operario 2.110.000 120.250 6.000 9.500 135.750
Peón 1.950.000 110.250 6.000 9.500 125.750
Prácticas/bolseiro 1.710.000 95.250 6.000 9.500 110.750

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orde do 11 de maio de 2000 pola que
se establecen os premios Medio Ambiente
de Galicia 2000.

A Consellería de Medio Ambiente é o órgano da
Administración da Comunidade Autónoma de Gali-
cia que ten atribuídas as competencias e funcións
que en materia de ambiente e conservación da natu-
reza se establecen nos artigos 27.10º, 11º, 15º e
30º e 29.4º do Estatuto de autonomía de Galicia
e demais normativa de aplicación. Ademais e de
conformidade co disposto no Decreto 482/1997, do

26 de decembro, no artigo 7, punto 2º1, realizará
as funcións relativas á formación dunha conciencia
social para a defensa e mellora do contorno e a for-
mación permanente en materia ambiental.

Os premios Medio Ambiente de Galicia teñen como
finalidade potenciar unha cultura ambiental na
Comunidade Autónoma, mediante o recoñecemento
de persoas, colectivos, empresas e institucións que
traballasen e destacasen na defensa dos valores
ambientais e na conservación da biodiversidade en
diferentes ámbitos da Comunidade Autónoma galega,
así como promove-la difusión de tales valores pola
repercusión que estes premios teñen nos medios de
comunicación e sobre a opinión pública.

Para tal efecto, no uso das atribucións que me
confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro,
modificada pola Lei 11/1998, do 20 de outubro, en
relación cos artigos 27.11º e 30 do Estatuto de auto-
nomía para Galicia e o Decreto 482/1997, do 26
de decembro,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Convoca-los premios Medio Ambiente de Galicia
2000 en recoñecemento ó traballo das persoas ou
entidades que desenvolvan un labor significativo no
coidado e promoción do ambiente ou que a través
da creación literaria transmitan valores de contido
ambiental.

Artigo 2º.-Premios.

A convocatoria dos premios Medio Ambiente pre-
senta as seguintes modalidades.
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a) Premio Bandeira Verde de Galicia, nas cate-
gorías:

-Premio Bandeira Verde de Galicia á mellor acción
na defensa e loita contra os incendios forestais.

-Premio Bandeira Verde de Galicia á mellor acción
na conservación do bosque.

-Premio Bandeira Verde de Galicia á mellor acción
na conservación da biodiversidade.

-Premio Bandeira Verde de Galicia á mellor acción
de mellora da calidade ambiental.

b) Premio Medio Ambiente de Galicia, nas cate-
gorías:

-Premio Medio Ambiente de Galicia ó mellor tra-
ballo de investigación científica sobre temática
ambiental.

-Premio Medio Ambiente de Galícia pola acción
ou campaña escolar de temática ambiental levada
a cabo por alumnos e profesores de centros de ensino
dos niveis non universitarios.

-Premio Medio Ambiente de Galicia ó labor de
difusión e divulgación ambiental dirixido a profe-
sionais dos medios de comunicación.

c) Premios Medio Ambiente de Galicia, na moda-
lidade de narrativa curta, para creacións literarias
sobre temas ou valores ambientais.

Os premios están dotados cunha cantidade de
1.000.000 de ptas. (6.010,12 euros) cada un, excep-
to na modalidade de narrativa curta, na que se con-
cederán os seguintes premios:

-Un primeiro premio dotado con cincocentas mil
pesetas (500.000 ptas., 3.005,06 euros).

-Un segundo premio dotado con duascentas cin-
cuenta mil pesetas (250.000 ptas., 1.502,53 euros).

-Un terceiro premio dotado con duascentas cin-
cuenta mil pesetas (250.000 ptas., 1.502,53 euros).

Os premios concederanse con cargo á aplicación
orzamentaria 15.04.342A.640.2 dos orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para
o ano 2000. En tódolos casos están suxeitos ás reten-
cións fiscais correspondentes.

Artigo 3º.-Participación.
1. As persoas ou entidades que desexen acceder

a estes premios deberán enviar unha memoria acre-
ditativa dos traballos realizados no transcurso do
ano 2000 e os logros acadados relativos ó obxecto
destes premios.

2. Os traballos serán inéditos e non terán sido
premiados anteriormente.

3. Na modalidade de narrativa curta os traballos
serán individuais e cada autor poderá concursar cun-
ha soa obra. As obras deberán tratar substancial-
mente algúns aspectos do ambiente no sentido de
expresar, exaltar ou promove-los valores ambientais.

4. A Consellería de Medio Ambiente poderá soli-
citar información adicional á presentada e verificar
calquera extremo referente á documentación ache-
gada.

Artigo 4º.-Presentación e prazos.

a) Os participantes enviarán os traballos mediante
instancia dirixida ó conselleiro de Medio Ambiente,
en sobre pechado, ó Centro de Información e Tec-
noloxía Ambiental, Departamento de Educación e
Información Ambiental. R/ Os Basquiños, 2. 15071
Santiago de Compostela, ou en calquera dos lugares
establecidos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común.

b) O prazo de presentación será de 60 días naturais
contados a partir do seguinte ó da publicación desta
convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

c) Se é o caso, a memoria non excederá de 20
folios por unha cara a dous espacios con letra Arial
de 12 puntos e marxe de 2,5 cm en tódolos seus
lados; poderá ser complementada con gráficos,
debuxos, fotos ou calquera material audiovisual para
as modalidades Bandeira Verde de Galicia e Medio
Ambiente de Galicia.

d) Na modalidade de narrativa curta, de cada orixi-
nal presentaranse seis copias en papel tamaño
DIN A4, mecanografados a dobre espacio.

*A extensión das obras non será inferior a quince
(15) páxinas nin superior a trinta (30) páxinas.

*As obras presentaranse baixo lema ou pseudó-
nimo. Xuntaráselle un sobre pechado no que se indi-
cará «para o Premio Medio Ambiente de Galicia,
modalidade de narrativa curta» e que conterá os
seguintes datos:

-Lema ou pseudónimo.

-Título da obra.

-Nome e apelidos do autor/a.

-Domicilio e teléfono.

-Fotocopia do DNI ou pasaporte.

-Breve currículo do autor/a.

-Declaración asinada polo autor/a na que faga
constar que a obra é orixinal, e a data de realización.

*A omisión ou falsidade de calquera dato suporá
a exclusión do participante.

Artigo 5º.-Xurado e concesión dos premios.

1. O xurado terá a composición seguinte:

Nas modalidades de Bandeira Verde de Galicia
e de Medio Ambiente de Galicia:

Presidente: o conselleiro de Medio Ambiente ou
persoa en quen delegue.

Vocais: director xeral de Montes e Medio Ambiente
Natural, o director xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental, o director da Escola de Enxeñeiros de
Montes, ou persoas nas que deleguen respectiva-
mente, e un representante dos colectivos ecoloxistas
galegos.
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Secretario: o director xeral do Centro de Infor-
mación e Tecnoloxía Ambiental ou persoa en quen
delegue.

Nas modalidades de narrativa curta:

Presidente: o director xeral do Centro de Infor-
mación e Tecnoloxía Ambiental ou persoa en quen
delegue.

Vocais: tres especialistas en literatura designados
polo conselleiro de Medio Ambiente.

Secretario: con voz e sen voto, un membro do
departamento de Educación e Información Ambien-
tal.

2. O xurado tomará o acordo de concesión dos
premios, que porá fin á vía administrativa, e poderá
deixar deserta total ou parcialmente a convocatoria.

3. Os traballos premiados non lles serán devoltos
ós seus autores. A Consellería de Medio Ambiente
reserva para si o dereito a proceder á súa publicación
en tódalas linguas do Estado español, coa posibi-
lidade de lles ceder tales dereitos a terceiros. Poderá
publicar estas obras sen limitación do número de
exemplares nin de edicións. Os beneficiarios dos
premios comprométense a renunciar expresamente
a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos.

4. Os traballos non premiados poderán ser reco-
llidos polos seus autores no prazo que se indicará
despois do fallo do xurado, no taboleiro de anuncios
da Consellería de Medio Ambiente. Os que non se
retiren serán destruídos.

5. A concesión dos premios terá lugar antes do
1 de decembro do ano 2000 e seralles notificada
persoalmente ós adxudicatarios polos medios pre-
vistos no artigo 59 da Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públicas
e de procedemento administrativo común.

6. A Consellería de Medio Ambiente cederalles
durante un ano o uso da Bandeira Verde de Galicia
ós premiados, para a súa utilización en tódalas acti-
vidades que realicen.

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2000.

José Carlos del Álamo Jiménez
Conselleiro de Medio Ambiente

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS
CONSELLERÍA DE SANIDADE
E SERVICIOS SOCIAIS

Orde do 11 de maio de 2000 pola que
se resolve definitivamente a convocatoria
pública para a provisión, polo sistema de
libre designación, dun posto de traballo
vacante nos servicios periféricos do Ser-
vicio Galego de Saúde.

Convocada, pola Orde do 1 de febreiro de 2000
(DOG nº 30, do 14 de febreiro), a provisión, polo

sistema de libre designación, dun posto de traballo
vacante nos servicios periféricos do Servicio Galego
de Saúde, esta consellería, de conformidade co pre-
visto no artigo 27.2º da Lei 4/1988, do 26 de maio,
da función pública de Galicia, e nos artigos 16 e
17 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, e en uso
das facultades que lle confire o artigo 15.4º da
devandita lei,

DISPÓN:

Primeiro.-Resolver definitivamente a convocatoria
pública para a provisión, polo sistema de libre desig-
nación, dun posto de traballo vacante nos servicios
periféricos do Servicio Galego de Saúde, anunciada
pola Orde do 1 de febreiro de 2000 (DOG nº 30,
do 14 de febreiro).

Segundo.-Adxudicarlle destino, no posto de tra-
ballo que se indica, ó persoal que se relaciona no
anexo a esta orde.

Terceiro.-O persoal mencionado deberá tomar
posesión no prazo sinalado no artigo 14 do Decreto
93/1991, do 20 de marzo.

Cuarto.-Contra esta orde, que pon fin á vía admi-
nistrativa, poderá interpoñer potestativamente recur-
so de reposición ante este mesmo órgano, no prazo
dun mes contado a partir do día seguinte ó da súa
publicación. De non estima-la interposición deste
recurso, poderá interpoñerse recurso contencio-
so-administrativo ante o xulgado do contencioso-ad-
ministrativo competente, no prazo de dous meses
contados a partir do día seguinte ó da súa publi-
cación.

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2000.

José Mª Hernández Cochón
Conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais

ANEXO

Apelidos e nome: Abalde Iglesias, Mª José.
NRP: 3604944113 A2207.
Grupo: D.
Nivel C.D.: 16.
Posto de traballo: secretaria do director.
Dependencia: Dirección Provincial do Servicio
Galego de Saúde.
Localidade: Vigo.

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Resolucion do 26 de abril de 2000 pola
que se convoca concurso público para a
provisión de diversas prazas de corpos
docentes universitarios (00/017 e nove
máis).

De acordo co establecido no artigo 38.2º da Lei
11/1983, do 25 de agosto e o artigo 2.4º do Real
decreto 1888/1984, do 26 de setembro (BOE do 26
de outubro), polo que se regulan os concursos para
a provisión de prazas de corpos docentes univer-
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sitarios, este rectorado resolveu convocar a concurso
as prazas que se relacionan no anexo I da presente
resolución, de acordo coas seguintes bases:

Primeira.-Os ditos concursos rexeranse polo dis-
posto na Lei orgánica 11/1983, do 25 de agosto (BOE
do 1 de setembro); Real decreto 1888/1984, do 26
de setembro (BOE do 26 de outubro), corrixido par-
cialmente polo Real decreto 1427/1986, do 13 de
xuño; Orde do 28 de decembro de 1984 (BOE do
16 de xaneiro de 1985), e, no non previsto pola
lexislación xeral de funcionarios civís do Estado,
e tramitaranse independentemente para cada unha
das prazas convocadas.

Segunda.-Para ser admitido ós ditos concursos
cumpren os seguintes requisitos xerais:

a) Ser español. Non obstante, poderán participar
en idénticas condicións cós españois:

Os nacionais dos demais estados membros da
Unión Europea, logo de acreditación da naciona-
lidade conforme o disposto na Lei 17/1993, do 23
de decembro, sobre o acceso a determinados sectores
da función pública dos nacionais dos demais estados
membros da Unión Europea e demais normativa de
desenvolvemento.

Logo de acreditación, os nacionais daqueles esta-
dos ós que en virtude de tratados internacionais sus-
critos pola Unión Europea e ratificados por España
lles sexa aplicable a libre circulación de traballa-
dores nos termos nos que esta está definida no Tra-
tado constitutivo da Unión Europea.

b) Ter cumpridos dezaoito anos e non ter cumpridos
os setenta.

c) Non ter sido separado, por expediente disci-
plinario, do servicio da Administración do Estado
ou da Administración Autónoma, institucional ou
local, nin estar inhabilitado para o exercicio de fun-
cións públicas.

d) Non padecer enfermidade nin defecto físico ou
psíquico que impida o desenvolvemento das funcións
correspondentes a profesor de universidade.

Terceira.-Deberán reunir ademais as condicións
específicas que se sinalan no artigo 4.1º ou 2, do
Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro, segundo
a categoría das prazas e a clase do concurso e, se
é o caso, titulación suficiente debidamente recoñe-
cida polo Ministerio de Educación e Ciencia para
o exercicio profesional en España como profesor
universitario.

Cando, estando en posesión do título de doutor,
se concorra a prazas de catedrático de universidade,
de acordo co previsto no artigo 4.1º c) do Real decre-
to 1888/1984, do 26 de setembro, e non se pertenza
a ningún dos corpos que nel se sinalan, os inte-
resados deberán acredita-lo feito de seren eximidos
de tales requisitos.

Non poderán concursar ás prazas de profesor titular
de universidade quen estivesen contratados durante
máis de dous anos como axudante desta universi-

dade, agás as excepcións previstas no artigo 37.4º
da Lei 11/1983, do 25 de agosto (BOE do 1 de
setembro), de reforma universitaria.

Cuarta.-Os que desexen tomar parte neste concurso
remitirán a correspondente solicitude ó rector da
Universidade da Coruña, por calquera dos proce-
dementos establecidos na Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común
(BOE do 27 de novembro), no prazo de vinte días
hábiles a partir do día seguinte a aquel no que teña
lugar a publicación desta convocatoria no BOE
mediante instancia, segundo modelo anexo II, debi-
damente cuberto, xunto cos documentos que acre-
diten reuni-los requisitos para participar no con-
curso. A concorrencia dos ditos requisitos deberá
estar referida sempre a unha data anterior á expi-
ración do prazo fixado para solicita-la participación
no concurso.

Os aspirantes deberán xustifica-lo aboamento na
conta corrente 17957982, concursos-oposicións,
Caixa Postal, oficina principal da Coruña, da can-
tidade de 7.525 pesetas por dereitos de inscrición,
acompañando á solicitude o resgardo acreditativo
do ingreso.

Quinta.-Rematado o prazo de presentación de soli-
citudes, o rector da universidade, por calquera dos
procedementos establecidos na Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común (BOE do 27 de novembro), remitirá a tódolos
aspirantes unha relación completa de admitidos e
excluídos, con indicación das causas da exclusión.
Contra a dita resolución os interesados poderán pre-
sentar unha reclamación perante o rector no prazo
de quince dias hábiles contados desde o seguinte
ó da notificación da relación de admitidos e excluí-
dos.

Sexta.-O presidente da comisión, dentro do prazo
habilitado regulamentariamente para a constitución,
dictará unha resolución que deberá ser notificada
a tódolos interesados cunha antelación mínima de
15 días naturais respecto da data do acto para o
que é citado, convocando a:

a) Tódolos membros titulares da comisión e, se
é o caso, ós suplentes necesarios para efectua-lo
acto de constitución dela.

b) Tódolos aspirantes admitidos a participar no
concurso, para realizaren o acto de presentación dos
concursantes e con fixación do día, hora e lugar
de celebración do dito acto.

Sétima.-No acto de presentación, os concursantes
entregaranlle ó presidente da comisión a documen-
tación sinalada nos artigos 9 e 10 do Real decreto
1888/1984, do 26 de setembro, corrixido polo Real
decreto 1427/1986, de 13 de xuño, se é o caso,
segundo se trate de concurso ou concurso de méritos.
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Oitava.-Os candidatos propostos para a provisión
das prazas deberán presentar na Secretaría Xeral
da Universidade, no prazo de quince días hábiles
seguintes ó de concluí-la actuación da comisión, os
seguintes documentos:

a) Fotocopia compulsada do documento nacional
de identidade ou documento equivalente de ser
nacional dun Estado membro da Unión Europea

b) Certificación médica oficial de non padecer
enfermidade nin defecto físico ou psíquico que impi-
da o desempeño das funcións correspondentes a pro-
fesor de universidade.

c) Declaración de que non foi separado da Admi-
nistración do Estado, institucional ou local, nin das
administracións das comunidades autónomas, en vir-
tude do expediente disciplinario e non atoparse inha-
bilitado para o exercicio da función pública.

Os que tivesen a condición de funcionarios públi-
cos de carreira estarán exentos de xustificar tales
documentos e requisitos debendo presentar unha
certificación do ministerio ou organismo do que
dependan, acreditativa da súa condición de funcio-
narios e cantas circunstancias consten na súa folla
de servicios.

A Coruña, 26 de abril de 2000.

José Luis Meilán Gil
Rector da Universidade da Coruña

ANEXO I

Praza número: 00/017.
Número de prazas: unha.
Corpo: catedrático de universidade.
Área de coñecemento: enxeñería eléctrica.
Departamento: Enxeñería Industrial.
Actividades que realizará quen obteña a praza:
docencia en electrotécnica e máquinas eléctricas.
Clase de convocatoria: concurso.

Praza número: 00/018.
Número de prazas: unha.
Corpo: catedrático de universidade.
Área de coñecemento: economía aplicada.
Departamento: Economía Aplicada II.
Actividades que realizará quen obteña a praza:
docencia en econometría.
Clase de convocatoria: concurso.

Praza número: 00/019.
Número de prazas: unha.
Corpo: catedrático de universidade.
Área de coñecemento: historia contemporánea.
Departamento: Humanidades.
Actividades que realizará quen obteña a praza:
docencia en historia do mundo contemporáneo.
Clase de convocatoria: concurso.

Praza número: 00/020.
Número de prazas: unha.
Corpo: catedrático de universidade.

Área de coñecemento: enxeñería de sistemas e
automática.
Departamento: Enxeñería Industrial.
Actividades que realizará quen obteña a praza:
docencia en regulación automática.
Clase de convocatoria: concurso.

Praza número: 00/021.
Número de prazas: unha.
Corpo: catedrático de universidade.
Área de coñecemento: ciencias da computación e
intelixencia artificial.
Departamento: Tecnoloxía da Información e as
Comunicacións.
Actividades que realizará quen obteña a praza:
docencia en compiladores.
Clase de convocatoria: concurso.

Praza número: 00/022.
Número de prazas: unha.
Corpo: catedrático de universidade.
Área de coñecemento: enxeñería do terreo.
Departamento: Tecnoloxía da Construcción.
Actividades que realizará quen obteña a praza:
docencia en hidráulica e hidroloxía I. Obras hidráu-
licas.
Clase de convocatoria: concurso.

Praza número: 00/023.
Número de prazas: unha.
Corpo: profesor titular de universidade.
Área de coñecemento: construccións arquitectóni-
cas.
Departamento: Construccións Arquitectónicas.
Actividades que realizará quen obteña a praza:
docencia en instalacións.
Clase de convocatoria: concurso.

Praza número: 00/024.
Número de prazas: unha.
Corpo: profesor titular de universidade.
Área de coñecemento: historia da arte.
Departamento: Composición.
Actividades que realizará quen obteña a praza:
docencia en protección do patrimonio, historia da
arte e do deseño, deseño industrial actual.
Clase de convocatoria: concurso.

Praza número: 00/025.
Número de prazas: unha.
Corpo: profesor titular de universidade.
Área de coñecemento: economía aplicada.
Departamento: Economía Aplicada II.
Actividades que realizará quen obteña a praza:
docencia en estatística económica.
Clase de convocatoria: concurso.

Praza número: 00/026.
Número de prazas: unha.
Corpo: profesor titular de universidade.
Área de coñecemento: economía aplicada.
Departamento: Economía Aplicada II.
Actividades que realizará quen obteña a praza:
docencia en econometría.
Clase de convocatoria: concurso.
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V. ADMINISTRACIÓN
DE XUSTIZA

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN DE PADRÓN

Edicto (20/1995).

Luis Fernández-Arias González, secretario do Xul-
gado de Primeira Instancia e Instrucción Único de
Padrón (A Coruña), fai saber:

Que nesta secretaría do meu cargo, e co número
20/1995, se tramita procedemento de xuízo execu-
tivo, por instancia de Caixa de Aforros de Galicia,
contra Fernando Caldelas Agrasar, María Soledad
Paz Pardal e Estrella Pardal Buceta no que, por
resolución desta data se acordou sacar a pública

poxa, por primeira vez e termo de vinte días, os
bens que logo se dirán. Sinálase para que teña lugar
o acto de remate na secretaría deste xulgado o vin-
deiro día 7 de xullo de 2000, ás 11 horas, coas
prevencións seguintes:

Primeira.-Que non se admitirán ofertas que non
cubran as dúas terceiras partes da valoración.

Segunda.-Que tódolos ofertantes, con excepción
do acredor, para tomaren parte na poxa, deberán
consignar na conta deste xulgado no Banco Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d A n ó n i m a , n ú m e r o
1575/0000-17-20-95, unha cantidade igual, polo
menos, ó 20% do valor do ben que sirva de tipo,
facendo consta-lo número e o ano do procedemento,
requisito sen o cal non serán admitidos, non acep-
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tándose entrega de diñeiro en metálico ou cheques
no xulgado.

Terceira.-Unicamente o executante poderá con-
correr coa calidade de lles cede-lo remate a terceiros.

Cuarta.-En tódalas poxas, desde o anuncio ata a
súa realización, poderán facerse ofertas por escrito,
en prego pechado, facendo o depósito ó que se fixo
referencia anteriormente.

Quinta.-Os autos e certificación rexistral, que
suple os títulos de propiedade, estarán de manifesto
na secretaría do xulgado, onde poderán ser exami-
nados, entendéndose que todo licitador acepta como
bastante a titulación existente e que as cargas ante-
riores e as preferentes, se as houber, quedarán sub-
sistentes, sen se destinar á súa extinción o prezo
do remate, e entenderase que o rematante as acepta
e queda subrogado na responsabilidade destas.

Para o suposto de que non houbese ofertantes na
primeira poxa sinálase, para a realización dunha
segunda, o día 18 de setembro de 2000, ás 11 horas,
para a que servirá de tipo o 75% do sinalado para
a primeira poxa, sendo de aplicación as demais pre-
vencións da primeira.

Igualmente, e para o caso de que tampouco hou-
bese licitadores na segunda poxa, sinálase para a
realización dunha terceira, o día 20 de outubro de
2000, ás 11 horas, poxa que se realizará sen suxei-
ción a tipo, debendo consignar, quen desexe tomar
parte nela, o 20% do tipo que serviu de base para
a segunda.

Se por forza maior ou causas alleas ó xulgado non
puidese realizarse a poxa no día e hora sinalados,
entenderase que se realizará o día seguinte hábil,
á mesma hora, exceptuándose os sábados.

Bens que se sacan a poxa:

1. Predio número un. Casa, sita no lugar da Toxa,
da parroquia e concello de Pontecesures, que ocupa
a superficie de 48 metros cadrados, dunha planta
e en estado ruinoso, cun terreo unido destinado a
horta e outros usos, que mide a superficie de tres
áreas e cincuenta centiáreas. Limita o conxunto, ó
norte ou esquerda, entrando, os herdeiros de Avelino
Eitor, muro no medio; ó sur ou dereita, entrando,
os herdeiros de Manuela Méndez; ó leste ou costas,
os herdeiros de Francisco Ferreira, e ó oeste ou fron-
te, camiño de carro.

Tal e como se describe, non figura inscrita no
Rexistro da Propiedade.

Taxada para efectos de poxa na cantidade de
4.875.000 pesetas.

Estando os debedores en ignorado paradoiro, este
edicto serviralles de notificación.

Padrón, 25 de abril de 2000.

O secretario
Rubricado

VI. ANUNCIOS
a) DA ADMINISTRACIÓN

AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución do 11 de maio de 2000 pola
que se anuncia a licitación, mediante pro-
cedemento aberto e forma de adxudica-
ción de concurso público, con tramitación
urxente, do contrato de servicios de con-
serxería do Instituto Nacional de Edu-
cación Física de Galicia, en Bastiagueiro,
concello de Oleiros (A Coruña) e outro
máis.

A Secretaría Xeral para o Deporte, ultimados os
trámites administrativos pertinentes, resolveu anun-
cia-lo procedemento de adxudicación dos contratos
ó que refire esta resolución e que posúe as seguintes
características:

1. Entidade adxudicadora.

A Xunta de Galicia por medio da súa Secretaría
Xeral para o Deporte.

2. Obxecto do contrato.

Contrato de servicios de conserxería do Instituto
Nacional de Educación Física de Galicia, en Bas-
tiagueiro, concello de Oleiros (A Coruña).

a) Prazo de execución: un ano, prorrogable, nas
condicións que sinala o prego do cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) O orzamento base de licitación ascende a seis
millóns oitocentas dez mil pesetas (6.810.000 ptas.).

Anualidade de 2000: 4.082.339 ptas.

Anualidade de 2001: 2.727.661 ptas.

c) Requisitos específicos do contratista:

Clasificación empresarial: non se esixe.

d) Garantía provisional: cento trinta e seis mil
duascentas pesetas (136.200 ptas.).

3. Obxecto do contrato.

Servicios de vixilancia do Instituto Nacional de
Educación Física, en Bastiagueiro, concello de Olei-
ros (A Coruña).

a) Prazo de execución: un ano, prorrogable, nas
condicións que sinala o prego do cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) O orzamento base de licitación ascende a seis
millóns catrocentas cincuenta mil pesetas
(6.450.000 pesetas).

Anualidade de 2000: 3.866.532 ptas.

Anualidade de 2001: 2.583.468 ptas.

c) Requisitos específicos do contratista:

Clasificación empresarial: non se esixe.

d) Garantía provisional: cento vintenove mil pese-
tas (129.000 ptas.).
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4. Obtención de documentación e información.

No Servicio de Contratación e Xestión Económica
da Secretaría Xeral para o Deporte (Estadio Mul-
tiusos de San Lázaro, s/n. Santiago de Compostela.
Teléfono: 981 54 26 26. Fax: 981 54 26 39).

Fotocopias dos pregos de cláusulas administrativas
e prescricións técnicas poderán ser solicitados direc-
tamente en Xeneral Pardiñas, nº 2 de Santiago de
Compostela. Teléfono: 981 59 03 02.

5. Presentación de ofertas.

a) Data límite: ás 14 horas do décimo quinto (15)
día natural posterior ó da publicación desta reso-
lución no Diario Oficial de Galicia.

b) Documentación que se presentará: a requirida
polo prego de cláusulas administrativas particulares.

Os contratistas que se atopen inscritos no Rexistro
Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma e
así o fagan constar na carauta do sobre A (docu-
mentación administrativa) quedarán exonerados de
presenta-la documentación á que se refire o artigo
5 da Orde do 23 de outubro de 1995 (DOG do 10
de novembro), modificada pola Orde do 9 de decem-
bro de 1996 (DOG do 23).

c) Lugar de presentación: o Rexistro de documen-
tos da Secretaría Xeral para o Deporte (Estadio Mul-
tiusos. San Lázaro. 15890 Santiago de Compostela.
Fax: 981 54 26 39), ou no xeral da Xunta de Galicia
(edificios administrativos de San Caetano. Santiago
de Compostela), ou de acordo cos procedementos
previstos no artigo 100 do Regulamento xeral de
contratación do Estado.

d) Admisión de variantes: admitiranse as sinaladas
no prego de prescricións técnicas.

6. Apertura de ofertas.

Levarase a cabo ás 9.30 horas do segundo día
hábil seguinte ó de remate do prazo de presentación
de ofertas, que non sexa sábado, na sala de xuntas
da Secretaría Xeral para o Deporte (Estadio Mul-
tiusos, San Lázaro, 15890 Santiago de Compostela).

7. Gastos de anuncios.

Será por conta do adxudicatario o custo da publi-
cación desta resolución no Diario Oficial de Galicia
e, se é o caso, a inserción do seu extracto nos medios
de comunicación escrita.

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2000.

P.D. (Orde 22-2-1999)
Eduardo Lamas Sánchez

Secretario xeral para o Deporte

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E FACENDA

Anuncio do 12 de abril do 2000, do reca-
dador de zona de Vigo, polo que se rela-
cionan procedementos de constrinximento
pendentes de notificar e se emprazan os
interesados que se sinalan (Abal Iglesias,
Pilar e catrocentos sesenta e oito máis).

De conformidade co disposto no artigo 105 da
Lei 230/1963, do 28 de decembro, xeral tributaria,
modificado polo artigo 28 da Lei 66/1997, do 30
de decembro, de medidas fiscais, administrativas
e de orde social, relaciónanse procedementos de
constrinximento pendentes de notificar, despois de
intentada a notificación persoal por dúas veces, e
emprázanse os interesados que se sinalan no anexo
para seren notificados por comparecencia.

A comparecencia deberá efectuarse perante o órga-
no de tramitación (zona de recadación de Vigo, rúa
Areal, 62 local 3, Vigo) no prazo de dez días contados
desde o seguinte ó da publicación deste anuncio.

Transcorrido o prazo sen efectuarse a compare-
cencia, a notificación entenderase producida desde
o día seguinte ó do vencemento do prazo sinalado
para comparecer.

Vigo, 12 de abril de 2000.

Fco. Javier Sánchez García
Recadador da zona de Vigo

ANEXO

CLAVE DE PROVIDENCIA INTERESADO NIF OBXECTO DA DÉBEDA

00540023561 ABAL IGLESIAS, PILAR 35948240E INT/TRA EXP:1990/2436/90

99540061159 ABAL IGLESIAS, PILAR 35948240E LIQ/DOA EXP:1990/2426

99540025827 ABALO LUBIANS, JUAN FRANCISCO 36038340P TRANS. EXP:1997/19196 LIQ:600702554860

00540022330 ADERSA VIGO, S.L. B36788776 SANCION EXP:1999/PO-0166-O-99 P. TER. O.P.

00540022340 ADERSA VIGO, S.L. B36788776 SANCION EXP:1999/PO-0324-O-99 P. TER. O.P.

00540022351 ADERSA VIGO, S.L. B36788776 SANCION EXP:1999/PO-0338-O-99 P. TER. O.P.

00540022373 ADERSA VIGO, S.L. B36788776 SANCION EXP:1998/PO-1939-O-98 P. TER. O.P.

99540062248 ADERSA VIGO, S.L. B36788776 SANCION EXP:1998/PO-0328-O-98 P. TER. O.P.

99540062259 ADERSA VIGO, S.L. B36788776 SANCION EXP:1998/PO-0336-O-98 P. TER. O.P.

99540062260 ADERSA VIGO, S.L. B36788776 SANCION EXP:1998/PO-0343-O-98 P. TER. O.P.

99540070641 ADERSA VIGO, S.L. B36788776 SANCION EXP:1997/LU-9/97 P. TER. O.P.E V

99540070751 ADERSA VIGO, S.L. B36788776 SANCION EXP:1997/OU-85/97 P. TER. O.P.E

99540071059 ADERSA VIGO, S.L. B36788776 SANCION EXP:1996/PO-1482-O-96 P. TER. O.P.

99540071070 ADERSA VIGO, S.L. B36788776 SANCION EXP:1997/PO-293-O-97 P. TER. O.P.

99150055312 AISLAMIENTOS MODULARES, S.A. A15043201 SANCION EXP:1998/LU-986 P. TER. O.P.E V.
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CLAVE DE PROVIDENCIA INTERESADO NIF OBXECTO DA DÉBEDA

99540018754 ALCOBRE SOUTO, ROCIO 76931425J SANCION EXP:1997/XC-1098-O-97 P. TER. O.P.

99540023539 ALEXPROP, S.L. B36733640 LIQ/TRA EXP:1992/10746

99540023540 ALEXPROP, S.L. B36733640 LIQ/TRA EXP:1992/10746-0

99540016422 ALFONSO MENDEZ, JOSE RAMON 36041607D FACTURA 374/94 ATENCION PRIMARIA SERGAS

99540018260 ALIMENTARIA IBEROGALIZA, S.L. B36811156 SANCION EXP:1998/57/98 XUS., INT. E R. LA.

99540018270 ALIMENTARIA IBEROGALIZA, S.L. B36811156 SANCION EXP:1998/58/98 XUS., INT. E R. LA.

99540023803 ALONSO ANTICH, JUAN JOSE 50526009T LIQ/TRA EXP:1993/1253/1

99540024276 ALONSO CHANTADA, FLORENTINO 36152006P LIQ/TRA EXP:1992/13183/1

99540014992 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G LIQ/DOA EXP:1993/2699 LIQ:6600096121D733

99540015003 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G LIQ/DOA EXP:1993/2699.

99540015014 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G LIQ/DOA EXP:1993/2699-1

99540015025 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G LIQ/DOA EXP:1993/2699-2

99540015036 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G LIQ/DOA EXP:1993/2699-3

99540015047 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G LIQ/DOA EXP:1993/2699-4

99540015058 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G LIQ/DOA EXP:1993/2699-5

99540015069 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G LIQ/DOA EXP:1993/2699-6

99540015070 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G LIQ/DOA EXP:1993/2699-7

99540015080 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G LIQ/DOA EXP:1993/2699-8

99540015091 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G LIQ/DOA EXP:1993/2699-9

99540015102 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G LIQ/DOA EXP:1993/2699-10

99540015113 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G LIQ/DOA EXP:1993/2699-11

99540015124 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G LIQ/DOA EXP:1993/2699-12

99540015135 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G LIQ/DOA EXP:1993/2699-13

99540015146 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G LIQ/DOA EXP:1993/2699-14

99540015949 ALONSO GONZALEZ, EDUARDO 36037232G ACT/DOA EXP:1997/3025 6

99150110807 ALONSO LEIROS, JOSE 36016575R SANCION EXP:1998/EN82 MEDIO AMBIENTE

98540240722 ALVAREZ BELLO, JOSE LUIS 35990686X SANCION EXP:1997/XC-250-O-97 P. TER. O.P.

99540024903 ALVAREZ PRIETO, FRANCISCO JAVIER 36045847V TRANS. EXP:1997/03495 LIQ:600602472643

99540064195 AMARO CAAMAÑO, ANTONIO JESUS 32418179R TRANS. EXP:1990/01049 LIQ:600902015075

00540017357 AMIGO GARCIA, ROBERTO 36059144C SANCION EXP:1998/PO-2067-O-98 P. TER. O.P.

99540017434 AMIGO GARCIA, ROBERTO 36059144C SANCION EXP:1997/PO-611-O-97 P. TER. O.P.

99540070620 AMORIN BARBOSA, MANUEL DE X0546902P SANCION EXP:1997/408/97 XUS., INT. E R. LA.

99540079122 ANDREY JUSTE, ANTONIO 35954149C TRANS. EXP:1994/17392 LIQ:600401253331

99540071114 ANIDO FRIAN, VALENTIN 35979498T SANCION EXP:1997/PO-391-O-97 P. TER. O.P.

99150030507 ANIDO MOSQUERA, VALENTIN 36004668P SANCION EXP:1997/C1365 PES. MARIS. E ACU.

99150031057 ANIDO MOSQUERA, VALENTIN 36004668P SANCION EXP:1997/C1903 PES. MARIS. E ACU.

99150031134 ANIDO MOSQUERA, VALENTIN 36004668P SANCION EXP:1997/C1937 PES. MARIS. E ACU.

99150031420 ANIDO MOSQUERA, VALENTIN 36004668P SANCION EXP:1998/C65 PES. MARIS. E ACU.

00540016818 ANJOS SANTOS, MARIA CLEMENTINA DOS X1152999D SANCION EXP:1998/PO-1364-O-98 P. TER. O.P.

99540023715 APART CASAS, S.A. A36680213 LIQ/TRA EXP:1992/18995

99540020767 ARAUJO SIMON, CLEMENTE 34867423K LIQ/TRA EXP:1991/16251

99540020778 ARAUJO Y COSTA, C.B. E36720910 LIQ/TRA EXP:1992/12243

99540063194 AREAL GONZALEZ, ALEJANDRO 35867986S ACT/TRA EXP:1997/3013 4/97

99150034577 ARQUIEDRA, S.A. A36661999 PREZOS PUBLICOS CANON DE SANEAMENTO 1/96

99150034588 ARQUIEDRA, S.A. A36661999 PREZOS PUBLICOS CANON DE SANEAMENTO 2/96

99150034599 ARQUIEDRA, S.A. A36661999 PREZOS PUBLICOS CANON DE SANEAMENTO 3/96

99150034600 ARQUIEDRA, S.A. A36661999 PREZOS PUBLICOS CANON DE SANEAMENTO 4/96

99540015950 ARREGUI LOPEZ, M ANGELES BENITA 36011655A ACT/DOA EXP:1997/3023 1

99540024419 ARREGUI LOPEZ, M ANGELES BENITA 36011655A ACT/TRA EXP:1997/3021 3

00540022153 ARRIBA SILVA MONTOYA, EMILIO 53181246W SANCION EXP:1998/OU-2279-O-98 P. TER. O.P.

99320104653 ARTEAGA FEIJOO, EMILI 00107462Y LIQ/SUC EXP:1996/166/91

00540023847 ASENJO BITERI, M TERESA MARGARITA 35882308P TRANS. EXP:1997/07892 LIQ:600702478766

98150236195 ASENSIO GOICOECHEA, JUAN MANUEL 50285934E LIQ/VEH EXP:1993/56779

99540061049 ASOC DE ASTILLEROS PRIVADOS GALLEG G15388242 REINTEG EXP:1994/H-17/98 INDUST. E COMER.

99540061050 ASOC DE ASTILLEROS PRIVADOS GALLEG G15388242 INT EXP:1994/ H-17/98

99540020822 AUTOMOVILES ALFAMOTOR, S.A. A36638252 LIQ/TRA EXP:1988/14532/1

99540026674 AUTOS PIZARRO, S.L. B36739555 LIQ/VEH EXP:1992/105732/1

99540026685 AUTOS PIZARRO, S.L. B36739555 LIQ/VEH EXP:1992/105733/1

99540026696 AUTOS PIZARRO, S.L. B36739555 LIQ/VEH EXP:1992/105736/1

99540020624 AUXILIAR MOLUSQUERA GALICIA, S.A. A36632834 LIQ/TRA EXP:1992/15264

00540022901 AVENDAÑO BAPTISTA, MANUEL 35999798Z FACTURA Nº 1210/98 C. HOSPITALARIO XERAL

00540022186 BACALAOS Y MARISCOS GALICIA, S.L. B36776508 SANCION EXP:1998/PO-0721-O-98 P. TER. O.P.

99540018039 BAHAMONDE PIÑEIRO, JOSE 36033542V SANCION EXP:1997/PO-1340 PES. MARIS. E ACU.

99540061544 BAHAMONDE PIÑEIRO, JOSE 36033542V SANCION EXP:1998/PO-0450 PES. MARIS. E ACU.

99540071170 BAHAMONDE PIÑEIRO, JOSE 36033542V SANCION EXP:1997/PO-0098 PES. MARIS. E ACU.

99540071180 BAHAMONDE PIÑEIRO, JOSE 36033542V SANCION EXP:1997/PO-0102 PES. MARIS. E ACU.

99540062424 BARROS OTERO, OSCAR 36105052C SANCION EXP:1997/C-82/97 MEDIO AMBIENTE

99270073408 BARRUL JIMENEZ, MANUEL 33815218C PREZOS PUBLICOS PRESTACION SERVICIOS, S.A.

99540021405 BASTANTE GARCIA, JUAN MANUEL 36045502V LIQ/TRA EXP:1990/8556

99540023760 BELLAS FORMOSO, JOSE 32458278B LIQ/TRA EXP:1993/5290

00540023330 BENITEZ BARRERAS, ESTEBAN 14899291Y FACTURA Nº 1831/98 C. HOSPITALARIO XERAL

99540015157 BERMUDEZ CAMESELLA, ANGEL LUIS 36105068J LIQ/DOA EXP:1992/2115 LIQ:6600096121D786

99540025156 BERNARDEZ GREGORIO, JOSE ANTONIO 36053087N TRANS. EXP:1996/16329 LIQ:600602534342

99540021515 BIS COMUNIDAD BIENES E36658177 LIQ/TRA EXP:1991/20784

99540024408 BLANCO MUÑOZ, PEDRO LUIS 06526204T ACT/TRA EXP:1989/2748 3
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00540023902 BORREGUERO PABLOS, M ANGELES 00643380R TRANS. EXP:1997/22724 LIQ:600702576028

00540024001 BORREGUERO PABLOS, M ANGELES 00643380R TRANS. EXP:1997/22724 LIQ:600702594551

99540061698 BREA FEIJOO, CARLOS 36119347D SANCION EXP:1998/52 XUS., INT. E R. LA.

99540079320 BUENO GARCIA, ISIDRA 37906941C TRANS. EXP:1995/05614 LIQ:600401273455

99540024199 BUENO RAMIREZ, MARIA DOLORES 34062640P LIQ/TRA EXP:1994/235/1

98540240425 BUGARIN LAGO, ANGELA 36029417D SANCION EXP:1997/1421 XUS., INT. E R. LA.

99540061808 BUGARIN LAGO, ANGELA 36029417D SANCION EXP:1998/90/ XUS., INT. E R. LA.

99540061379 COTFI, S.L. B36749984 SANCION EXP:1997/425 XUS., INT. E R. LA.

98540242801 CAMESELLE CORRAL, MARIA CARMEN 36099129P TRANS. EXP:1996/21401 LIQ:600602559976

99540063800 CAMPOS RIVAS, M REMEDIOS 36060812D TRANS. EXP:1997/12323 LIQ:600702497923

99540092245 CANDEIRA CUIÑAS, JORGE FRANCISCO 36033099B FACTURA Nº 906/98 C. HOSPITALARIO XERAL

99540119481 CARAMES ROZADOS, LUCIA 36015787H FACTURA Nº 477/97 C. HOSPITALARIO XERAL-C

99540014915 CARBALLAL LOPEZ, EDUARDO 50688690W LIQ/DOA EXP:1989/8873

99320049390 CARBALLAS LOPEZ, RAMON 35924266Z LIQ/TRA EXP:1995/8240/92

99540023440 CARNESMAR CAMBEIRO E IGLESIAS, S.A. A36640076 LIQ/TRA EXP:1992/16364

99540021780 CARRERA GOMEZ, ERNESTO 35811046T LIQ/TRA EXP:1988/14561/1

99540014860 CARRILLO LORENZO, LUCIA GLORIA 36114774J LIQ/DOA EXP:1993/204 LIQ:66000951214D935

98360215130 CARRO RIOS, BASILIO 35949311N LIQ/TRA EXP:1998/19 LIQ:600703240813 3

99540078242 CASAL PEREZ, JOSE LUIS 36029120B SANCION EXP:1995/I-233 AGR., GAN. E MONT.

99540022483 CASAS JALDA, MANUEL 35269070L LIQ/TRA EXP:1983/6884

99540064130 CASBARRE PROMOCIONES INMOBILIARIAS B36742468 TRANS. EXP:1998/08030 LIQ:600702691013

99540062776 CASTILLA RODRIGUEZ, JUANA 35905905F SUCES. EXP:1995/01328 LIQ:650300053509

99540071257 CASTRO BASTOS, CARLOS FERNANDO X0983470J SANCION EXP:1996/306 XUS., INT. E R. LA.

99540021724 CASTRO FERNANDEZ, ARTALDINO 34887188Y LIQ/TRA EXP:1993/5005/1

99540071280 CASTRO SOTO, JUAN MANUEL 36007992C SANCION EXP:1996/373 XUS., INT. E R. LA.

00540016763 CEREALES VAL MIÑOR, S.L. B36734168 SANCION EXP:1999/OU-0947-O-99 P. TER. O.P.

99540017962 CHAMORRO LIJO, JESUS 36034972K SANCION EXP:1997/PO-0916 PES. MARIS. E ACU.

99540070806 CID VARELA, ALBERTO 36117267E SANCION EXP:1996/PO-1115/96 P. TER. O.P.

99540173722 CIRERA ESPINOSA, SERGIO 52203836T SANCION INSTITUTO GALEGO CONSUMO PONTEVEDRA

99540023022 CIVIDANES, S.A. A36605228 LIQ/TRA EXP:1989/1830

99540061566 CLEMENTE PEREZ, JOSE ANGEL 36035144D SANCION EXP:1998/PO-0453 PES. MARIS. E ACU.

98320205786 CNES ROAL, S.L. B36737518 SANCION EXP:1992/424/92 XUS., INT. E R. LA.

98540240766 COLLAZO FERNANDEZ, JOSEFINA MARIA 36102168B SANCION EXP:1997/OU-982-O-97 P. TER. O.P.

99540019843 COLMEIRO ROJO, MARIA LUISA 35925020D ACT/SUC EXP:1995/3090 4

98540272204 COMESAÑA ALVAREZ, PERFECTA 36014551R LIQ/SUC EXP:1994/2215/94

99540063381 COMESAÑA COSTAS, M PURIFICACION 36043775S TRANS. EXP:1994/11681 LIQ:600400113441

00540017005 COMESAÑA FERNANDEZ, JOSE LUIS 36098005B SANCION EXP:1997/I-308/97 MEDIO AMBIENTE

99540092168 COMESAÑA PEREZ, EUSEBIO 35978977P FACTURA Nº 513/98 C. HOSPITALARIO XERAL

99540021108 COMESAÑA PIÑEIRO, JUAN CARLOS 36087445P LIQ/TRA EXP:1991/9910

99540020712 CONDE CARNEIRO, CARMEN 35258311R LIQ/TRA EXP:1993/8717 LIQ:6600095201T248

99540022219 CONSTRUCCIONES JULIO ALONSO, S.L. B36615565 LIQ/TRA EXP:1989/10328

99540024309 CONSTRUCCIONES JULIO ALONSO, S.L. B36615565 LIQ/TRA EXP:1984/10328

00540016972 CONSTRUCCIONES RIVAGAR, S.L. B36650554 SANCION EXP:1998/497 XUS., INT. E R. LA.

00540016950 CONSTRUCCIONES ROTILLO BALBOA, S.L. B36622223 SANCION EXP:1998/436 XUS., INT. E R. LA.

99540018798 CONSTRUCCIONES SURVIGO, S.L. B36794212 SANCION EXP:1997/343 XUS., INT. E R. LA.

99540078154 CONSTRUCCIONES URIBARRI, S.L. B36637155 SANCION EXP:1995/607 P. TER. O.P.E V.

99540024012 CONSTRUCCIONES V GONZALEZ, S.L. B36626984 LIQ/TRA EXP:1988/13508

99540024023 CONSTRUCCIONES V GONZALEZ, S.L. B36626984 LIQ/TRA EXP:1988/13508-0

99540018809 CONSTRULOGA, S.L. B36768828 SANCION EXP:1997/354 XUS., INT. E R. LA.

00540022230 CONTENEDORES PARA ESCOMBROS, S.L. B36659480 SANCION EXP:1998/PO-1145-O-98 P. TER. O.P.

99360002929 COSTAS ALVAREZ, PAULINO 35902007L VEHIC. EXP:1998/08914 LIQ:620801466093

00540016170 COSTAS ESTEVEZ, MARIA ESPERANZA 36021906L REINTEG EXP:1997/FM5 98/2 FAM., MULL. E XU.

99540019700 COSTAS RIAL, CAMILO 35973173T LIQ/SUC EXP:1993/856. .

99540020657 COSTAS RIAL, CAMILO 35973173T LIQ/TRA EXP:1992/11729/1

99540019690 COSTAS RIAL, MARGARITA 36001376M LIQ/SUC EXP:1993/856. .

99360002654 COSTAS RODRIGUEZ, MARIA JESUS 36017977T TRANS. EXP:1997/10484 LIQ:600502460494

99360070140 COSTAS ROUCO, ARGENTINO 36021483X VEHIC. EXP:1998/14842 LIQ:620701521475

00540022626 COSTAS SUAREZ, ROSA MARIA 36021320P SANCION EXP:1991/70519273 ECON. E FACENDA

99540015212 COSTAS SUAREZ, ROSA MARIA 36021320P LIQ/DOA EXP:1990/2900-1

98540241514 COTO GRAN VIA, S.L. B36793644 SANCION EXP:1997/160 XUS., INT. E R. LA.

98540240821 COVELO PEREZ, LUCIA 36011144K SANCION EXP:1997/PO-418-O-97 P. TER. O.P.

99540021658 CRESPO SALGADO, JESUS 34436333C LIQ/TRA EXP:1993/19855

98360215393 DA ROCHA FERNANDEZ, ANTONIO 34550277E TRANS. EXP:1996/09084 LIQ:600602512204

00540022550 DACOSTA ARDUINO, CLAUDIA PATRICIA 36149878L SANCION EXP:1999/42 XUS., INT. E R. LA.

00540016796 DAOUD SALMAN, ALI 36171657V SANCION EXP:1998/OU-2749-O-98 P. TER. O.P.

99540026454 DAPENA CORTIZO, FRANCISCO 36109992S LIQ/VEH EXP:1992/113514

99540063700 DE PINO NUÑEZ, JOSE MANUEL 34623656P TRANS. EXP:1997/15792 LIQ:600602571415

99320046298 DESMOVI, S.L. B24101966 SANCION EXP:1997/OU-01099-O97 P. TER. O.P.

98540198922 DIAS, ALEXANDRINA AUGUSTA X1669767J ACT/SUC EXP:1997/00099 LIQ:000970000261

98540198944 DIAS, ANTONIO AUGUSTO X1669751C ACT/SUC EXP:1997/00101 LIQ:000970000263

98540198933 DIAS, MARIA AUGUSTA X1669757A ACT/SUC EXP:1997/00100 LIQ:000970000262

99320045440 DIAZ ARAUJO, SEVERINO 34993769M PREZOS PUBLICOS CONSTRINXIBLES. SERGAS

99540018149 DIAZ BARREIRO, JOSE MANUEL 35283822M SANCION EXP:1996/P. 1/96 XUS., INT. E R. LA.

99540018226 DIAZ BARREIRO, JOSE MANUEL 35283822M SANCION EXP:1996/P. 2/96 XUS., INT. E R. LA.

99540070795 DIAZ RODRIGUEZ, SANTIAGO 35998174T SANCION EXP:1997/PO-158/97 P. TER. O.P.E

99540079309 DIEZ GONZALEZ, CLAUDIO 35975528D TRANS. EXP:1995/03942 LIQ:600401273158
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98540271610 DISNORAL, S.L. B36806024 SANCION EXP:1997/PO-163-O-97 P. TER. O.P.

99540063370 DIZ GONZALEZ, FERNANDO 36055313F TRANS. EXP:1994/22613 LIQ:600300857555

99540015718 DOMINGUEZ CORREA, CAMILO 36056094Y LIQ/DOA EXP:1992/2664-1

99540023088 DOMINGUEZ DEAÑO, DARIO 35032206D LIQ/TRA EXP:1991/12970

99540078737 DOMINGUEZ ESTEVEZ, JOSE 35997759E TRANS. EXP:1994/13297 LIQ:600300848926

99540020503 DOMINGUEZ GONZALEZ, JOAQUIN 34869266R LIQ/TRA EXP:1992/1515/92

99360001598 DOMINGUEZ GROBA, GERMAN 76890110Y SANCION EXP:1997/P-114 MEDIO AMBIENTE

99540061181 DOMINGUEZ PEIXOTO, JAVIER 36079682L DOAZON EXP:1996/00205 LIQ:651400000371

99540063271 DOPESO ALONSO, VICTOR 36035367W ACT/TRA EXP:1995/10658

99540063293 DOPESO ALONSO, VICTOR 36035367W SAN/TRA EXP:1995/10658 3 ECON. E FACENDA

00540017654 DOS SANTOS CARDOSO, MARIA FATIMA X0611772H TRANS. EXP:1997/06744 LIQ:600602581150

99540061852 DOS SANTOS FERREIRA, MIGUEL X1935514H SANCION EXP:1997/PO-232-O-97 P. TER. O.P.

99540026993 DOS SANTOS LIMA, JOSE AUGUSTO X2072980J VEHIC. EXP:1997/11487 LIQ:620601521777

99540023231 DOVAL RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 32430089C LIQ/TRA EXP:1993/10870

99540063205 DOVAL RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 32430089C LIQ/TRA EXP:1993/10870

98540198042 DURAN BARREIRO, MANUEL 35268779G SANCION EXP:1996/PO-815 PES. MARIS. E ACU.

99150037580 DURAN SANJURJO, M ASUNCION 32316295F SUCES. EXP:1996/01708 LIQ:002960010667

99540023980 EDIFICACIONES GALICIA, S.A. A36613917 LIQ/TRA EXP:1988/1334 LIQ:6600096231J206

99540023990 EDIFICACIONES GALICIA, S.A. A36613917 LIQ/TRA EXP:1988/1334-0

99540023759 EFECTOS NAVALES VIGUESES, S.L. B36633501 LIQ/TRA EXP:1993/3933

99540027268 EIREOS MOREIRA, ESTANISLAO 36137047E VEHIC. EXP:1997/12906 LIQ:620701519406

98360259217 ELABORACION GRANITOS MARMOL, S.A. A36653400 LIQ/TRA EXP:1995/127-1 LIQ:6510895244J1

99540023594 ESCOBAR VIDAL, FERNANDO 36031035V LIQ/TRA EXP:1991/6417

99540027059 ESTEVEZ BREA, ALEJANDRO 36136402K VEHIC. EXP:1997/08667 LIQ:620701469213

00540022263 ESTOR RODRIGUEZ, NICOLAS 36040477Y SANCION EXP:1998/PO-1295-O-98 P. TER. O.P.

99540071334 ESTRUCTURAS DR, S.L. B36774784 SANCION EXP:1995/225 XUS., INT. E R. LA.

99540018281 ESTRUCTURAS DYO, S.L. B36784254 SANCION EXP:1997/127/97 XUS., INT. E R. LA.

99150140551 EUROCORMA, S.L. B15143993 TRANS. EXP:1997/27234 LIQ:600702633059

99540061368 EVIGOSA, S.L. B15463433 SANCION EXP:1997/267. XUS., INT. E R. LA.

99540071147 EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES CARREI B36136323 SANCION EXP:1997/PO-109-O-97 P. TER. O.P.

99320114971 EXPOSITO ALONSO, FELIX 52500213E P. PUBLICOS CONSTRINXIBLES. H. CRISTAL PIÑOR

99540021691 FANDIÑO OYA Y VENTURA, S.A. A36636595 LIQ/TRA EXP:1992/13506

98540194269 FARIÑAS CID, JOSE MANUEL 34921632L LIQ/DOA EXP:1989/15016/89

99540021526 FARIÑAS CID, JOSE MANUEL 34921632L LIQ/TRA EXP:1994/7333

98540271995 FEIJOO GUERRERO, ALFONSO JULIO 36122945L SANCION EXP:1997/OU-2012-O-97 P. TER. O.P.

99540024540 FERNANDEZ BOUZADA, JESUS 36001136H TRANS. EXP:1992/06582 LIQ:600102253028

99540070938 FERNANDEZ CAMPELO, JOSEFA 35909010F SANCION EXP:1997/PO-323 PES. MARIS. E ACU.

00540022967 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA MARIA 32788993D FACTURA Nº 2071/98 C. HOSPITALARIO XERAL

98540240304 FERNANDEZ FERNANDEZ, FERNANDO 35249434W SANCION EXP:1997/PO-1100 PES. MARIS. E ACU.

99150054553 FERNANDEZ FERNANDEZ, JORGE 35997570V SANCION EXP:1998/XC-661 P. TER. O.P.E V.

99540014816 FERNANDEZ GONZALEZ, TOMAS RAINIERO 36045438E LIQ/DOA EXP:1991/T17892

00540023374 FERNANDEZ HERRERIN SANTORO, TOMAS 35968307X LIQ/SUC EXP:1994/1093

99540024970 FERNANDEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO 34218504R TRANS. EXP:1996/18196 LIQ:600602488514

99540120966 FERNANDEZ LOPEZ, JOSE LUIS 32599180S LIQ/TRA EXP:1991/7620

00540023770 FERNANDEZ MIGUEZ, AUGUSTO 35896575S TRANS. EXP:1996/05232 LIQ:600503353451

99540023495 FERNANDEZ NUÑEZ, PEDRO 34569668R LIQ/TRA EXP:1993/17254

99540022637 FERNANDEZ OTAEGUI, LUIS MARIA 35998554N LIQ/TRA EXP:1990/2275/1

99540063788 FERNANDEZ PELLICER, ALEJANDRO OCTA 36073618G TRANS. EXP:1997/11287 LIQ:600702465921

99540015289 FERNANDEZ PEREIRO, SOCORRO 35541284M LIQ/DOA EXP:1991/13013-1

99540019018 FERNANDEZ PEREZ, ANTONIO 36045092K LIQ/SUC EXP:1998/02537 LIQ:000980015926

99540015498 FERNANDEZ PIÑEIRO, CARMEN 35963973T LIQ/DOA EXP:1992/6872

99540019260 FERNANDEZ VEIGA, MARIA 01977933W LIQ/SUC EXP:1992/1994.

99540019250 FERNANDEZ VEIGA, TALIDA 35823297S LIQ/SUC EXP:1992/1994 LIQ:6600096111S404

00540023715 FERNANDEZ VICENTE, JERONIMO 11940260V TRANS. EXP:1995/17867 LIQ:600502537420

98540272700 FERNANDEZ, MANUEL X2064186M TRANS. EXP:1996/04584 LIQ:600502587271

98540241030 FIGUEIRIDO MARTINEZ, MANUEL ANGEL 36002489Z SANCION EXP:1997/PO-1261 PES. MARIS. E ACU.

99540063953 FIGUEROA COMESAÑA, BELARMINA 36032117H TRANS. EXP:1997/15592 LIQ:600702554411

00540016323 FIGUEROA SOUSA, MILAGROS 35987896A DOAZON EXP:1991/00032 LIQ:009910000112

00540016334 FIGUEROA SOUSA, MILAGROS 35987896A DOAZON EXP:1991/00032 LIQ:009910000113

00540016345 FIGUEROA SOUSA, MILAGROS 35987896A DOAZON EXP:1991/00032 LIQ:009910000114

99360066938 FLOREN DIAZ, ALFONSO CARLOS 10775966Y SANCION EXP:1997/EN77 MEDIO AMBIENTE

99540018589 FONTELA ARJONES, JUAN 76990251M SANCION EXP:1998/PO-0352 PES. MARIS. E ACU.

00540022989 FRAILE SEIJAS, PEDRO 32264683F FACTURA Nº 2158/98 C. HOSPITALARIO XERAL

99540064151 FRIGORSA TRADING, S.A. A35214535 TRANS. EXP:1998/03521 LIQ:600702697773

00150029320 FUEL GALICIA, S.L. B36762987 PORTOS GALICIA DO 1-7-98 ATA 2-9-98 CANO

99320051996 FUNERARIAS GALICIA SC G36832574 VEHIC. EXP:1998/06775 LIQ:620800048584

99540020701 GALBAN PATIÑO, MARIA MONSERRAT 36072382X LIQ/TRA EXP:1993/8386 LIQ:6600095201T185

00540022175 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1998/OU-2366-O-98 P. TER. O.P.

98540240513 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1997/PO-680-O-97 P. TER. O.P.

98540240524 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1997/PO-743-O-97 P. TER. O.P.

98540240557 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1997/OU-1125-O-97 P. TER. O.P.

98540240568 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1997/LU-1894-O-97 P. TER. O.P.

98540240601 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1997/XC-742-O-97 P. TER. O.P.

98540240612 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1997/XC-779-O-97 P. TER. O.P.

98540240667 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1997/LU-1055-O-97 P. TER. O.P.

98540240678 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1997/LU-1282-O-97 P. TER. O.P.
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98540241943 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1997/XC-638-O-97 P. TER. O.P.

98540241954 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1997/XC-639-O-97 P. TER. O.P.

98540271687 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1997/PO-1255-O-97 P. TER. O.P.

98540271951 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1998/OU-146-O-98 P. TER. O.P.

99540017720 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1997/PO-1248-O-97 P. TER. O.P.

99540017731 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1997/XC-1197-O-97 P. TER. O.P.

99540017797 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1998/DX-60-I-98 P. TER. O.P.

99540062457 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1998/PO-195-O-98 P. TER. O.P.

99540062468 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1998/PO-240-O-98 P. TER. O.P.

99540062479 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1998/PO-308-O-98 P. TER. O.P.

99540062480 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1998/PO-366-O-98 P. TER. O.P.

99540062490 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1998/PO-531-O-98 P. TER. O.P.

99540062501 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1997/PO-963-O-97 P. TER. O.P.

99540062512 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1998/XC-178-O-98 P. TER. O.P.

99540062523 GALLEGA DE MANIPULACION DE VEHICUL B36792679 SANCION EXP:1998/XC-343-O-98 P. TER. O.P.

99540061380 GALLEGO INSTALACIONES, S.L. B36632586 SANCION EXP:1997/439 XUS., INT. E R. LA.

99540015333 GARCIA ALVAREZ, JOSE 35943834D LIQ/DOA EXP:1989/T13067

99540015927 GARCIA ALVAREZ, MANUEL 36086288R ACT/DOA EXP:1995/3086 1

99540017093 GARCIA BEDOS, M TERESA 35843194V FACTURA 2547 C. H. XERAL CIES VIGO

99540022725 GARCIA CAMBON, GOMEZ ENRIQUE JOSE 35813862X LIQ/TRA EXP:1990/5291 LIQ:6600092231J574

99540064360 GARCIA COUSO, JOSE ANTONIO 35984216A LIQ/TRA EXP:1993/4671

99540063139 GARCIA LAGO, MANUEL 35864836Q SUCES. EXP:1995/00748 LIQ:002950004563

98150274420 GARCIA LOZANO, CLAUDINO 32367481H ACT/DOA EXP:1997/25846/94

98150279832 GARCIA LOZANO, CLAUDINO 32367481H ACT/TRA EXP:1997/0025803/93

98150279843 GARCIA LOZANO, CLAUDINO 32367481H ACT/TRA EXP:1997/0025812/93

98150279854 GARCIA LOZANO, CLAUDINO 32367481H ACT/TRA EXP:1997/0025830/93

98150280130 GARCIA LOZANO, CLAUDINO 32367481H LIQ/TRA EXP:1998/10/98 LIQ:44

00320009063 GARCIA PEDROSA, OTILIA 76837366R P. PUBLICO CONSTRINXIBLE. HOSPITAL CRISTAL

99540062226 GARCIA PEREZ, ANTONIO 35929510Z SANCION EXP:1998/PO-0136-O-98 P. TER. O.P.

00360015513 GARCIA VILLAR, AGUSTIN 35278021T TRANS. EXP:1997/08376 LIQ:600602591754

99540061797 GARRE LAZARO, JUAN ANTONIO 36021186N SANCION EXP:1998/197 XUS., INT. E R. LA.

00540022560 GARRIDO Y SEOANE, S.L. EN CONSTITUCIO B36843068 SANCION EXP:1999/15 XUS., INT. E R. LA.

00540022571 GARRIDO Y SEOANE, S.L. EN CONSTITUCIO B36843068 SANCION EXP:1999/19 XUS., INT. E R. LA.

99360066355 GARRIDO ZUNZUNEGUI, JORGE 36126964J SANCION EXP:1997/I336/97. 1 MEDIO AMBIENTE

99360066377 GARRIDO ZUNZUNEGUI, JORGE 36126964J SANCION EXP:1997/I337/97. 1 MEDIO AMBIENTE

99540071158 GESTEIRO SAA, JOSE ANTONIO 76911625Q SANCION EXP:1997/PO-144-O-97 P. TER. O.P.

98540242570 GESTION INICIATIVAS GALLEGAS, S.A. A36701357 TRANS. EXP:1995/03018 LIQ:600401422590

98540242581 GESTION INICIATIVAS GALLEGAS, S.A. A36701357 TRANS. EXP:1995/04709 LIQ:600401422696

99540020811 GESTOSO FERNANDEZ, MANUEL 36047103P LIQ/TRA EXP:1994/478/1

99540015685 GIL GIL, ROGELIO 35984420T LIQ/DOA EXP:1990/T6755-2

99540015696 GIL GIL, ROGELIO 35984420T LIQ/DOA EXP:1990/T6755-3

99540022659 GIL GIL, ROGELIO 35984420T LIQ/TRA EXP:1990/6755

98540241844 GILVIEX, S.L. B36808947 SANCION EXP:1997/OU-664-O-97 P. TER. O.P.

99540017808 GILVIEX, S.L. B36808947 SANCION EXP:1997/OU-1439-O-97 P. TER. O.P.

99540119778 GIMENEZ BARRUL, ROBERTO 36134810Q FACTURA Nº 282/98 C. HOSPITALARIO XERAL-C

99540022362 GIRALDEZ PEREZ, MANUEL 76975375X LIQ/TRA EXP:1993/7676

00540016290 GOBERNA GARCIA, RAFAEL 35964494S DOAZON EXP:1991/00032 LIQ:009910000109

00540016301 GOBERNA GARCIA, RAFAEL 35964494S DOAZON EXP:1991/00032 LIQ:009910000110

00540016312 GOBERNA GARCIA, RAFAEL 35964494S DOAZON EXP:1991/00032 LIQ:009910000111

99540017016 GOMEZ FRAGA, JOSE FRANCISCO 36071559S FACTURA 2744 C. H. XERAL CIES VIGO

99320045594 GOMEZ MONTENEGRO, MERCEDES 36073053Z PREZOS PUBLICOS CONSTRINXIBLES. SERGAS

99270007848 GOMEZ RODRIGUEZ, PABLO ELOY 33815365Y SANCION EXP:1996/SA-9-96 XUS., INT. E R. LA

98540198955 GONCALVES, JOSE LUIS X1669764X ACT/SUC EXP:1997/00102 LIQ:000970000264

00540023572 GONZALEZ AGUILERA, PEDRO 32578430B INT/TRA EXP:1990/2436/90

99540061160 GONZALEZ AGUILERA, PEDRO 32578430B LIQ/DOA EXP:1990/2436

99540019062 GONZALEZ ALONSO, CONSUELO 35842247J LIQ/SUC EXP:1990/1313. . .

99540079210 GONZALEZ CASTAÑO, MANUEL 34445365J TRANS. EXP:1995/04134 LIQ:600401264575

99540061038 GONZALEZ COMESAÑA, JESUS 36054319W REINTEG EXP:1998/H-15/98 ECON. E FACENDA

99540018897 GONZALEZ DE LA PEÑA, LEOPOLDO 36017235V LIQ/SUC EXP:1991/901/91

98360212940 GONZALEZ ESTEVEZ, SILVIO 35987903X SANCION EXP:1997/143 XUS., INT. E R. LA.

98360213039 GONZALEZ ESTEVEZ, SILVIO 35987903X SANCION EXP:1997/730 XUS., INT. E R. LA.

98360213040 GONZALEZ ESTEVEZ, SILVIO 35987903X SANCION EXP:1997/766 XUS., INT. E R. LA.

98360213083 GONZALEZ ESTEVEZ, SILVIO 35987903X SANCION EXP:1997/1004 XUS., INT. E R. LA.

99540014827 GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARM 36052553F LIQ/DOA EXP:1991/T17892.

99540119790 GONZALEZ GARCIA, JULIO BIENVENIDO 36017225F FACTURA Nº 507/98 C. HOSPITALARIO XERAL-C

98540240348 GONZALEZ GONZALEZ, FLORENCIO 35229386X SANCION EXP:1997/C-18/97 MEDIO AMBIENTE

99540119822 GONZALEZ GONZALEZ, M CARMEN 76707920E FACTURA Nº 741/98 C. HOSPITALARIO XERAL-CI

99320049829 GONZALEZ MARTINEZ, MARIA 35215127B LIQ/TRA EXP:1995/7459/93

99540020745 GONZALEZ MONTOYA, BLANCA LUZ X0943158C LIQ/TRA EXP:1994/4031 LIQ:6600095201T387

98360259239 GONZALEZ PIÑO, CRISTINA 35241114P LIQ/TRA EXP:1991/3454 LIQ:6500095231J9

99540022824 GONZALEZ ROMERO, JESUS 76684248V LIQ/TRA EXP:1993/1031/1

99540161303 GONZALEZ ULLA, PAULA 53177378K FACTURA Nº 62/97 C. HOSPITALARIO XERAL-CI

99540015729 GORDEDO DARRIBA, M CARMEN 36074893Z LIQ/DOA EXP:1992/2664-5

99540020921 GRALI, S.L. B36658458 LIQ/TRA EXP:1988/8709/2

99540024782 GROLAR, S.L. B36624906 TRANS. EXP:1996/03087 LIQ:600502549981

99540024793 GROLAR, S.L. B36624906 TRANS. EXP:1996/03087 LIQ:600502574913
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99540025948 GROLAR, S.L. B36624906 TRANS. EXP:1996/03087 LIQ:004960000321

99540023704 GRUFINSA 92, S.A. A36664134 LIQ/TRA EXP:1991/20890

99540023066 GRUPO CONTRAT, S.L. B36730570 LIQ/TRA EXP:1994/510-0

99540024353 GRUVIGO, S.L. B36682243 ACT/TRA EXP:1997/2976 6

00540023583 GUARDERIA PEQUEÑECOS, C.B. E36691251 TRANS. EXP:1992/20855 LIQ:600251255201

99540078000 GUERRERO PEREZ, MANUEL 36140467S REINTEG EXP:1997/H-6/98, SANI. E SERV. SOC.

99540015894 HERBELLO FIGUEROA, MARINA 36021966X LIQ/DOA EXP:1992/19130

99540022681 HERBELLO FIGUEROA, MARINA 36021966X LIQ/TRA EXP:1992/19130-0

99360014028 HERMELO JESUS, MARIA DE JESUS 36101943Q TRANS. EXP:1997/01380 LIQ:600602610013

99540023891 IBERICA DE PRESUPUESTOS Y OBRAS, S.A. A78120722 LIQ/TRA EXP:1993/12704

99540020734 IBIZA SC G36731701 LIQ/TRA EXP:1992/16760

99540119833 IGLESIA CID, MANUEL 34931789X FACTURA Nº 742/98 C. HOSPITALARIO XERAL-C

99540015487 IGLESIAS LIRA, JESUS 36140993N LIQ/DOA EXP:1991/20501

00320007743 IGLESIAS MORCILLO, DANIEL 35958460F SANCION EXP:1999/OU-0005-O-99 P. TER. O.P.

00540023462 IGLESIAS SUAREZ, CONCEPCION 35827765K SUCES. EXP:1995/00563 LIQ:002950010591

99540026707 INDUSTRIAL GALLEGA DE MAQUINARIA S B36681138 LIQ/VEH EXP:1991/105714/1

00540022010 INESCOVI, S.L. B36790939 SANCION EXP:1998/OU-2510-O-98 P. TER. O.P.

98320209625 INST EUROPEO DE FORMACION EMPRESAR B36782381 TRANS. EXP:1995/04239 LIQ:600502506393

99540061489 INSTAL VIGO, S.L. B36800282 SANCION EXP:1998/158 XUS., INT. E R. LA.

99540061434 INSTITUTO POLITECNICO EUROPEO, S.L. B36826014 SANCION EXP:1998/110 XUS., INT. E R. LA.

98360259756 IRAGO GARRIDO, LUIS 36076521D ACT/TRA EXP:1996/157/96

00540017335 JORGE FAFIAN, JOSE 76800096Z SANCION EXP:1998/PO-1667-O-98 P. TER. O.P.

99540019425 JULIAN TEJEDOR, JOSE LUIS 36011057A LIQ/SUC EXP:1993/1630

99540021537 JUSTE PARDO, DOLORES 35916081V LIQ/TRA EXP:1991/15408

99540024155 JUSTO FIDALGO, JOSE 34721203N LIQ/TRA EXP:1993/4026/1

00540024122 JUSTO PEREZ, CONCEPCION 35955098A VEHIC. EXP:1998/02409 LIQ:620701538896

00540023099 LAGO ALVAREZ, EMILIO JOSE 36042870F FACTURA Nº 9910430 C. HOSPITALARIO XERAL

99540019447 LAGO PEREIRA, SERAFIN 36079692Y LIQ/SUC EXP:1990/1313. .,

99540021647 LEIROS SAAVEDRA, OLGA 35495885P LIQ/TRA EXP:1992/1953

99540024639 LIMA DOS SANTOS, LUIS MANUEL X1777215M TRANS. EXP:1995/08167 LIQ:600300815056

99540023638 LIMA SALAMANCA, ENRIQUE 35961751D LIQ/TRA EXP:1994/5846

99540023935 LIMPIEZAS ALBORADA, S.L. B36690121 LIQ/TRA EXP:1994/10677

00540017423 LODEIRO RODRIGUEZ, REBECA 36092636R SUCES. EXP:1997/00314 LIQ:650600311306

99540021581 LOPEZ AGUIAR, SERAFIN 34239922Y LIQ/TRA EXP:1992/16278

99540019007 LOPEZ CAJARAVILLE, SERGIO JOSE 35917202B LIQ/SUC EXP:1992/1459

99540092135 LOPEZ CARRAL, CONCEPCION 36000013E FACTURA Nº 505/98 C. HOSPITALARIO XERAL

00540022483 LOPEZ LARA, MANUEL 36066414E SANCION EXP:1998/C-170/98 MEDIO AMBIENTE

99540063690 LOPEZ PRIETO, JOSE 35932470F TRANS. EXP:1997/03807 LIQ:600602556871

98540240315 LOPEZ RODRIGUEZ, ARTURO 36114099M SANCION EXP:1997/PO-1460 PES. MARIS. E ACU.

99540092256 LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL 36123052B FACTURA Nº 907/98 C. HOSPITALARIO XERAL

99540019832 LOPEZ RODRIGUEZ, MARIO GERMAN 36086563T LIQ/SUC EXP:1992/1459,

99540019634 LOPEZ RODRIGUEZ, SERGIO 36086562E LIQ/SUC EXP:1992/1459.

98540240128 LOPEZ SEGUIN, RAMON 36063401E DOAZON EXP:1995/00240 LIQ:651400006542

99540061907 LORENZO CAMBESES, MARIA LOURDES 36033828G SANCION EXP:1998/OU-1229-O-98 P. TER. O.P.

99540070718 LORENZO CAMBESES, MARIA LOURDES 36033828G SANCION EXP:1997/OU-413/97 P. TER. O.P.E

99360066322 LORENZO GARCIA, MARIA OLGA 35764865A SANCION EXP:1997/I239 MEDIO AMBIENTE

99540018050 LORENZO LABARIÑAS, GERARDO ALBERTO 35764772W SANCION EXP:1997/PO-1371 PES. MARIS. E ACU.

99540024640 LORENZO MONTERO, CARLOS 35764110F TRANS. EXP:1993/19242 LIQ:600300865962

99540018370 LORENZO PINTOS, RAFAEL 35998456Y SANCION EXP:1996/P. 9/96 XUS., INT. E R. LA.

99540015905 LORENZO POUSA, FULGENCIO 35977423H LIQ/DOA EXP:1992/20385

00540022032 LUAPAPEL, S.L. B36830214 SANCION EXP:1998/OU-2609-O-98 P. TER. O.P.

00540022329 LUAPAPEL, S.L. B36830214 SANCION EXP:1998/LU-1711-O-98 P. TER. O.P.

00540017236 LUCAS CANOVAS, JOSE LUIS 23001550D FACTURA Nº 9801233 HOSPITAL MONTECELO PO

99540015773 LUIS CAMESELLE, CONSUELO 36075247T LIQ/DOA EXP:1991/11263

99540014882 LUIS GONZALEZ, ANA MARIA 36042986P LIQ/DOA EXP:1993/1613

99540015784 MACEIRA GOMEZ, FERMIN 36075248R LIQ/DOA EXP:1991/11263-1

99540014959 MALVAR PASCUAL, ENRIQUE 36038485S LIQ/DOA EXP:1990/6415

99540063931 MANGAS TRIGO, VICENTE 07934092N TRANS. EXP:1997/30100 LIQ:600702553349

00540022440 MANIPULACION Y TRANSPORTE DE VEHIC B15025471 SANCION EXP:1999/XC-0252-O-99 P. TER. O.P.

99360000674 MANUFACTURAS MOURENTE, S.L. B36709210 SANCION EXP:1997/473 XUS., INT. E R. LA.

98540203234 MAR, S.A. A36601110 LIQ/TRA EXP:1993/11872/93

99540017588 MARIÑO HERMANOS, S.A. A36605368 SANCION EXP:1997/PO-1317-O-97 P. TER. O.P.

00540022824 MARQUEZ MOJON, JUAN 34523956J SANCION EXP:1998/PO-0017 PES. MARIS. E ACU.

99540023660 MARTINEZ ARAUJO, CONSTANTE 36023838L LIQ/TRA EXP:1994/7118/1

00540024078 MARTINEZ CID, S.L. B36703817 TRANS. EXP:1997/00301 LIQ:004970000249

00540018028 MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE JUAN 36119438P VEHIC. EXP:1998/06341 LIQ:620801489311

99540021911 MARTINEZ FERNANDEZ, M CARMEN 35910099S LIQ/TRA EXP:1990/9673 LIQ:6600096201T553

99540019821 MARTINEZ FERNANDEZ, M DEL CARMEN 36030901K LIQ/SUC EXP:1992/2512

99540014805 MARTINEZ GANDARA, CARMEN 35951885X LIQ/DOA EXP:1991/T16540

99540120977 MARTINEZ GANDARA, CARMEN 35951885X LIQ/TRA EXP:1991/16540

00540017742 MARTINEZ JUSTO, JOVITO 34409272F TRANS. EXP:1998/04202 LIQ:600702690713

99360001610 MARTINEZ REGUERA, FERNANDO LUIS 35252365N SANCION EXP:1997/P-140 MEDIO AMBIENTE

99150113029 MARTINEZ VILELA, JULIA 33155193A SAN/SUC EXP:1999/00330 ECON. E FACENDA

99540022780 MARTINEZ Y OTERO, S.L. B36705457 LIQ/TRA EXP:1990/6936/1

99540021262 MARZOA VAZQUEZ, MANUEL 35996126E LIQ/TRA EXP:1993/20733

99540079881 MASEIRO VILA, CLAUDIO ANTONIO 36165943F TRANS. EXP:1997/00084 LIQ:600602521445
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99540092267 MASTACHE BOQUETE, JOSE MANUEL 36099502J FACTURA Nº 1087/98 C. HOSPITALARIO XERAL

00540017599 MATOS VICENTE, MARIA JOSEFA 36017728G TRANS. EXP:1996/08012 LIQ:600602476734

99540061060 MEIRELES BESSA, RUI X0019933S ACT/DOA EXP:1997/3021 0/97

99540061115 MENDES GENTA BRAVO, CATALINA JOSEF I0001484N LIQ/DOA EXP:1993/D-1701/93

99540017930 MENDEZ FERNANDEZ, ANDRES 36075004X SANCION EXP:1997/PO-0642 PES. MARIS. E ACU.

99540017885 MENDEZ PAZOS, OSCAR 36144237J SANCION EXP:1998/PO-0222 PES. MARIS. E ACU.

99540062160 MIGUELEZ MARTINEZ, ALFONSO 36104578Y SANCION EXP:1998/202 XUS., INT. E R. LA.

99540063150 MIGUEZ AGRA, MARGARITA 36138094B SUCES. EXP:1995/00850 LIQ:002950005997

99540014607 MIRANDA GUISANDE, JAIME 35946986X LIQ/DOA EXP:1993/292 LIQ:6600095121D292

00540021559 MOLARES FERNANDEZ, ADOLFO 36052768S DOAZON EXP:1997/00381 LIQ:651600113793

00270034358 MONTES PENSADO, FELIX EDUARDO 76899783L (Nº FACT. 9900156)-HOSPITAL XERAL-CALDE-P

98360261087 MOREDA GARCIA, M VIRGINIA 36077700S ACT/TRA EXP:1997/1095

98360261098 MOREDA GARCIA, PEDRO IVAN 36064718M ACT/TRA EXP:1996/192/96

99540079221 MORENO VILLAR, LIDIA 36105949C TRANS. EXP:1995/03011 LIQ:600401264781

99320100539 MURREY, S.A. A36618270 SANCION EXP:1997/PO-1461-O-97 P. TER. O.P.

99540022527 NAFIN NAVES Y FINCAS, S.L. B36710929 LIQ/TRA EXP:1990/13742

99540015476 NAVARES ALVAREZ, FRANCISCO JOSE 36026013D LIQ/DOA EXP:1993/1310 LIQ:6600097121D661

99540078320 NEIRA CUERVO, MANUEL 36031641W SANCION EXP:1994/42 AGR., GAN. E MONT.

99540078341 NEIRA CUERVO, MANUEL 36031641W SANCION EXP:1994/63 AGR., GAN. E MONT.

99540023430 NIMO, S.L. B36662922 LIQ/TRA EXP:1991/2646

99540021559 NOGUEIRA PEREIRA, FERNANDO 36012626P LIQ/TRA EXP:1991/13279

98540241130 NOVAS CORDEIRO, BENJAMIN 35927873X SANCION EXP:1997/PO-1405 PES. MARIS. E ACU.

99540062446 NOVATRANS, S.L. B36612877 SANCION EXP:1994/PO-995-O-94 P. TER. O.P.

99540016257 NOVOA ALVAREZ, MANUEL 36015517R DOAZON EXP:1997/00003 LIQ:003970000267

99540120900 NOVOA COSTAS, JOSE LUIS 36022222J LIQ/TRA EXP:1992/8524

99540021020 OLALLA RODRIGUEZ, M PILAR 36037676B LIQ/TRA EXP:1993/19198

99540023132 OLALLA RODRIGUEZ, M PILAR 36037676B LIQ/TRA EXP:1993/19198-0

99540062644 ORGE PEREZ, DELFINA 35185622S ACT/SUC EXP:1997/3009 1/97

98360214491 OTERO FERNANDEZ, BENITO 35546904J SANCION EXP:1997/PO1045-O P. TER. O.P.E

99540019612 OTERO PEREZ, EDELMIRO 35978587D LIQ/SUC EXP:1993/2624

99540017049 OTERO SANZ, MARIA JOSE 36049665V FACTURA 2755 C. H. XERAL CIES VIGO

99540022032 OTERO VICH, JOSE MANUEL 50393494B LIQ/TRA EXP:1993/20733-0

98540272314 OUTERELO COBAS, M ASCENSION 36075754R LIQ/SUC EXP:1992/988/92

99320048069 PADRON VAZQUEZ, ELENA 34904414M SANCION EXP:1998/1/98, SANI. E SERV. SOC.

99540018578 PALMA COSTAS, JOSE 35961439L SANCION EXP:1998/PO-0329 PES. MARIS. E ACU..

99540022087 PANADERIA STOLLEN, C.B. E36680940 LIQ/TRA EXP:1994/12835

99540022450 PANIFICADORA VENEZOLANA VIGUESA, S.L. B36651958 LIQ/TRA EXP:1988/11082/1

99540017490 PAROAL, S.L. B36695880 SANCION EXP:1997/OU-1615-O-97 P. TER. O.P.

99540017500 PAROAL, S.L. B36695880 SANCION EXP:1997/OU-1618-O-97 P. TER. O.P.

99540017511 PAROAL, S.L. B36695880 SANCION EXP:1997/OU-1643-O-97 P. TER. O.P.

99540119844 PATIÑO ALONSO, FRANCISCO JOSE 36140995Z FACTURA Nº 908/98 C. HOSPITALARIO XERAL-C

99360070150 PATIÑO GONZALEZ, M TRANSITO 36066045K VEHIC. EXP:1997/12094 LIQ:620701522634

99540119767 PAZOS VIDAL, MARIA CONSUELO 36045427B FACTURA Nº 2745/97 C. HOSPITALARIO XERAL

00540021768 PENA NIEVES, JUAN CARLOS 36050551Y SANCION EXP:1998/PO-1400-O-98 P. TER. O.P.

99540020415 PENEDO NUÑEZ, MANUEL 35832857F ACT/TRA EXP:1997/00347 LIQ:000970000969

99320115389 PENELAS ROMAN, JUAN LUIS 36075745S P. PUBLICOS CONSTRINXIBLES. H. CRISTAL PIÑOR

99540025850 PEREIRA DOMINGUEZ, PALMIRA 34624107E TRANS. EXP:1997/27521 LIQ:600702605529

99540021383 PEREIRA RODRIGUEZ, ELENA 35955746F LIQ/TRA EXP:1989/3313

99540023165 PEREIRAS SOUTULLO, JOSE 34537905R LIQ/TRA EXP:1993/221 LIQ:6600095231J1916

99540023176 PEREIRAS SOUTULLO, JOSE 34537905R LIQ/TRA EXP:1993/222 LIQ:6600095231J1917

99540019271 PEREZ HERNANDEZ, ALBERTO JORGE 35987969F LIQ/SUC EXP:1992/2151 LIQ:6600096111S409

00540023352 PEREZ MONTOYA, M ANGELES 35963727F INT/RIF EXP:1997/H5

00320009239 PEREZ RAÑA, SERGIO 44459373M P. PUBLICO CONSTRINXIBLE. HOSPITAL CRISTAL

99320045671 PEREZ RIVERA, JULIO 35921575Z PREZOS PUBLICOS CONSTRINXIBLES. SERGAS

00270032554 PESCA HERCULINA, S.A. A36643450 CANON PORTUARIO E3 (6-8-98)

00270032565 PESCA HERCULINA, S.A. A36643450 CANON PORTUARIO E3 (10-9-98)

99540078132 PESCADOS ALVAREZ DOMINGUEZ, S.L. B36744324 SANCION EXP:1994/3269 P. TER. O.P.E V.

99540022857 PESQUERAS BAVIREPE, S.L. B36640977 LIQ/TRA EXP:1986/15660

99540062413 PIÑEIRO FERNANDEZ, GONZALO 36035111E SANCION EXP:1997/C54/97 MEDIO AMBIENTE

99540078088 PIÑEIRO FERNANDEZ, GONZALO 36035111E SANCION EXP:1994/187 AGR., GAN. E MONT.

99540119811 PIÑEIRO GONZALEZ, EDMUNDO JULIO 35820868R FACTURA Nº 721/98 C. HOSPITALARIO XERAL-C

99540019854 PIÑEIRO RAMILO, M CARMEN 35955486T ACT/SUC EXP:1995/007513 5

98320209240 PONTES GONZALEZ, MODESTO 34944299P TRANS. EXP:1990/01676 LIQ:600000136927

00540023880 PRADO GOMEZ, ANA MARIA 35921878H TRANS. EXP:1997/19640 LIQ:600702529613

99540018633 PRADO IGLESIAS, MANUEL 35955785T SANCION EXP:1997/PO-0648 PES. MARIS. E ACU.

99150038548 PREGO DE LIS, CRISTINA 22970630R LIQ/TRA EXP:1998/460/98 LIQ:32/98

99540023902 PRESA GONZALEZ, ROGELIO 35788373M LIQ/TRA EXP:1993/14226

98540241415 PRIETO SIEIRO, HIGINIO 34915726R SANCION EXP:1997/1167 XUS., INT. E R. LA.

99360069523 PRIVATE LEASE, S.L. B36813533 TRANS. EXP:1997/07641 LIQ:600602577691

99540022000 PROMOCION DE MERCADOS INTERIORES S A36618536 LIQ/TRA EXP:1992/11314

99540063326 PROMOCIONES ASOCIADAS GALLEGAS, S.L. B36731248 TRANS. EXP:1991/15556 LIQ:600151151005

99540022340 PROMOCIONES CERO, S.A. A36685915 LIQ/TRA EXP:1993/2318

99540021450 PROMOCIONES LUGAR DO CARRASCAL, S.A. A36661957 LIQ/TRA EXP:1992/4402

99540024947 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DIEZ B36718450 TRANS. EXP:1996/16739 LIQ:600602482482

99540023814 PROVILO, S.A. A48411557 LIQ/TRA EXP:1993/9105

99540019348 RAMILO RODRIGUEZ, ISABEL 35981818C LIQ/SUC EXP:1993/2496 LIQ:6600096111S886
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99540020350 RAMIREZ DOCAMPO, ANTONIO 36022972G LIQ/TRA EXP:1991/14957

99540022990 RAMIREZ DOCAMPO, ANTONIO 36022972G LIQ/TRA EXP:1991/14957

99540019073 RATON SANMARTIN, JOSE MANUEL 36039347A LIQ/SUC EXP:1993/58 LIQ:6600095111S654

98540242625 REBOREDO CARMUEGA, JOSE 36027507P TRANS. EXP:1996/07129 LIQ:600502590174

98540242636 REBOREDO CARMUEGA, JOSE 36027507P TRANS. EXP:1996/07129 LIQ:600502590175

98540242647 REBOREDO CARMUEGA, JOSE 36027507P TRANS. EXP:1996/07129 LIQ:600502590176

00360019319 RECREATIVOS PADRENDA, S.L. B36633436 MAQUINA EXP:1995/P06420 LIQ:045300206765

00360019320 RECREATIVOS PADRENDA, S.L. B36633436 MAQUINA EXP:1995/P01891 LIQ:045300206766

00360019330 RECREATIVOS PADRENDA, S.L. B36633436 MAQUINA EXP:1995/P01888 LIQ:045300206767

00360019341 RECREATIVOS PADRENDA, S.L. B36633436 MAQUINA EXP:1995/O01593 LIQ:045300206768

00360019352 RECREATIVOS PADRENDA, S.L. B36633436 MAQUINA EXP:1995/O02350 LIQ:045300206769

00360019363 RECREATIVOS PADRENDA, S.L. B36633436 MAQUINA EXP:1995/O18054 LIQ:045300206770

98540272072 REFORMAN VENTURA, S.L. B36803765 SANCION EXP:1997/374/97 XUS., INT. E R. LA.

00540016862 REPRES Y DISTRIB GALLEGAS DE MUE B36796050 SANCION EXP:1998/PO-0973-O-98 P. TER. O.P.

00540017313 REPRES Y DISTRIB GALLEGAS DE MUE B36796050 SANCION EXP:1999/XC-0089-O-99 P. TER. O.P.

00540021922 REPRES Y DISTRIB GALLEGAS DE MUE B36796050 SANCION EXP:1999/OU-1178-O-99 P. TER. O.P.

99540070730 REPRES Y DISTRIB GALLEGAS DE MUE B36796050 SANCION EXP:1996/XC-1842/96 P. TER. O.P.

99540070740 REPRES Y DISTRIB GALLEGAS DE MUE B36796050 SANCION EXP:1996/XC-1965/96 P. TER. O.P.

99540021482 REY VILLAR, MARIA CARMEN 36027713F LIQ/TRA EXP:1992/7953

99540025211 RIAL FONTENLA, AMANCIO 35791645B TRANS. EXP:1996/20444 LIQ:600602553972

00540024034 RIO BOUZAS, M MERCEDES DEL 35953332P TRANS. EXP:1999/02751 LIQ:600802623185

99360011069 RIOBO MARTINEZ, JAVIER BENITO 35276876M SANCION EXP:1997/55 P. TER. O.P.E V.

99540071015 RITRASA RIVERO TRANSPORTES, S.A. A36683548 SANCION EXP:1995/LU-1757-O-95 P. TER. O.P.

99320050203 RIVAS BLANCO, GUMERERSINDO 07202706A LIQ/TRA EXP:1994/7068/92

99540020833 RIVAS LAVACAR, S.L. B36763217 LIQ/TRA EXP:1994/12515/1

98540240469 RIVEIRO SANCHEZ, JOSE ANTONIO 35981518L SANCION EXP:1997/PO-168-O-97 P. TER. O.P.

99540062193 RIVERO LOPEZ, LUIS 35957879R SANCION EXP:1998/92 XUS., INT. E R. LA.

99540061533 RODRIGUEZ ALONSO, MARIA PILAR 36066578W SANCION EXP:1998/PO-0445 PES. MARIS. E ACU.

99540015355 RODRIGUEZ CAMARERO, FRANCISCO JAVI 35938836W LIQ/DOA EXP:1991/2350 LIQ:6600097121D30

99540020580 RODRIGUEZ CASTAÑO, FELIX 36017824P LIQ/TRA EXP:1989/940/1

00540024023 RODRIGUEZ CORREA, MARIA ROSA 35993675D TRANS. EXP:1999/03852 LIQ:600802597027

00320009261 RODRIGUEZ DA SILVA, FCO ANTONIO 36101574S P. PUBLICO CONSTRINXIBLE. HOSPITAL CRISTAL

99540020932 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, DEMETRIO 35971434D LIQ/TRA EXP:1993/16666

99540071268 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 10037925N SANCION EXP:1996/313 XUS., INT. E R. LA.

97540121448 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE MANUEL 34256477R SANCION EXP:1997/1102 P. TER. O.P.E V.

99270004010 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE MANUEL 34256477R SANCION EXP:1997/OU-1282-O P. TER. O.P.E

99270077038 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE MANUEL 34256477R SANCION EXP:1998/XC-00179-O P. TER. O.P.

99540024452 RODRIGUEZ GARCIA, VICENTE JOSE 35994893P ACT/TRA EXP:1997/7829 4

99540024463 RODRIGUEZ GARCIA, VICENTE JOSE 35994893P ACT/TRA EXP:1997/7831 2

98320204862 RODRIGUEZ GUDE, ELENA 33851038Y INT EXP:1998/00324 LIQ:000980004016

98540240800 RODRIGUEZ MALLO, RAMON 36004590E SANCION EXP:1997/PO-290-O-97 P. TER. O.P.

99360064606 RODRIGUEZ MONTENEGRO, M TERESA 35943772Q DOAZON EXP:1994/00760 LIQ:009940000235

00540016719 RODRIGUEZ PAZO, ANTONIO 36005959B SANCION EXP:1999/LU-0053-O-99 P. TER. O.P.

99540021416 RODRIGUEZ RIAL, JAIME 36055917J LIQ/TRA EXP:1990/10503

00540024111 RODRIGUEZ VARELA, ALFREDO 32451616L VEHIC. EXP:1997/09872 LIQ:620701497031

00320010691 ROLAN BLANCO, AMADEO 34922959N SANCION EXP:1999/OU-E-184/99 XUS., INT. E

99540064118 ROMERO FERNANDEZ, ALFONSO 35915709J TRANS. EXP:1998/01607 LIQ:600702666680

98540242559 ROMERO FREIRE, M PILAR 36076955Y TRANS. EXP:1994/08816 LIQ:600400057236

99540092278 RUIZ FERREIRA, SAMUEL 35790801H FACTURA Nº 1088/98 C. HOSPITALARIO XERAL

99540024892 SA ABREU, MARIA DA CONCEICAO X0951948R TRANS. EXP:1996/16720 LIQ:600503356241

98360258690 SALGUEIRO GARRA, MARIA PILAR 76890228D ACT/SUC EXP:1997/28/97

99540025255 SALGUEIRO GONZALEZ, TELMO 36052967F TRANS. EXP:1997/10255 LIQ:600602556205

99320103036 SAN PRIMITIVO, CORZO MARIA ALMUDEN 34911789C P. PUBLICOS CONSTRINXIBLES. H CRISTAL PIÑOR

99540021625 SANCHEZ DEL RIO, MANUEL 01381275X LIQ/TRA EXP:1992/11331

99540080222 SANCHEZ MENENDEZ, MARIO 10813676L VEHIC. EXP:1995/03719 LIQ:620501463884

99540022835 SANCHEZ VIZOSO, ABEL JOSE 35980300C LIQ/TRA EXP:1993/8498/1

00540017621 SANMARTIN SOBRINO, MAXIMINO 35939291C TRANS. EXP:1996/13539 LIQ:600602496871

99540070894 SANROMAN VENTIN, EDUARDO 36036438S SANCION EXP:1996/PO-320 PES. MARIS. E ACU.

99540017005 SANTORO ACEVEDO, ARTURO 35291230F FACTURA 2739 C. H. XERAL CIES VIGO

99540063095 SENSAT LOPEZ, GERARDO 36054637K SUCES. EXP:1992/01056 LIQ:002920000538

99540070498 SEOANE FREAZA, EDUARDO 76890474W SANCION EXP:1996/102/96 XUS., INT. E R. LA.

99540070564 SEOANE FREAZA, EDUARDO 76890474W SANCION EXP:1997/356/97 XUS., INT. E R. LA.

99540070575 SEOANE FREAZA, EDUARDO 76890474W SANCION EXP:1997/357/97 XUS., INT. E R. LA.

99540070586 SEOANE FREAZA, EDUARDO 76890474W SANCION EXP:1997/358/97 XUS., INT. E R. LA.

98540196997 SERNAGA, S.L. B36721843 SANCION EXP:1994/361/94 XUS., INT. E R. LA.

99540021097 SILVA GONZALEZ, RAMONA 35883285L LIQ/TRA EXP:1990/8804

99540078836 SOBRINO JEANNOT, JOSE LUIS 50282163T TRANS. EXP:1994/17904 LIQ:600301265989

00540023638 SOTELO FRANCISCO, JOSE MANUEL 35996325Z TRANS. EXP:1994/18465 LIQ:600400827355

98540272061 SOTERRADO, S.L. B36806560 SANCION EXP:1997/257 XUS., INT. E R. LA.

99540024815 SOUTO PEREZ, CONCEPCION 36026050T TRANS. EXP:1996/07114 LIQ:600502590182

98540272105 SPECTU MARE, S.L. B36806420 SANCION EXP:1997/482/97 XUS., INT. E R. LA.

98540272347 SUAREZ MONTES, MARIA LUISA 35879557V LIQ/SUC EXP:1993/1992/93

99540070608 SUBURBIA, S.L. B36778280 SANCION EXP:1997/381/97 XUS., INT. E R. LA.

99540022538 SYSTEM3 COM DE BIENES E36695898 LIQ/TRA EXP:1991/1346

00540022087 TABIQUES Y CONSTRUCC DEL NO, S.L. B36789196 SANCION EXP:1999/OU-0485-O-99 P. TER. O.P.

99540022351 TACORI, S.A. A36651156 LIQ/TRA EXP:1990/9874



No 96 L Venres, 19 de maio de 2000 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 7.895

CLAVE DE PROVIDENCIA INTERESADO NIF OBXECTO DA DÉBEDA

99540061093 TAIBO REBOLLAR, FRANCISCO VICENTE 35846428P LIQ/DOA EXP:1990/13929

99540071323 TALLERES BALIÑO, S.L. B36608206 SANCION EXP:1995/128 XUS., INT. E R. LA.

99540017456 TALLERES CARRI, S.L. B36031896 SANCION EXP:1997/PO-1102-O-97 P. TER. O.P.

98540241855 TOJO SANDA, ANUNCIA 76498186W SANCION EXP:1998/XC-5-O-98 P. TER. O.P.E

99320051501 TORRE SAAVEDRA, ENRIQUE DE LA 34486972J TRANS. EXP:1998/06276 LIQ:600802481473

99540071224 TRANS GALIBARNA, S.L. B36706554 SANCION EXP:1992/PO-1781-O-92 P. TER. O.P.

00540016720 TRANSPORTES PAYAN E HIJOS, S.L. B36722999 SANCION EXP:1999/LU-0236-O-99 P. TER. O.P.

98540241921 TRANSPORTES PENINSULARES LA CELTIC B36748267 SANCION EXP:1997/PO-1194-O-97 P. TER. O.P.

99540070817 TRASCAVI, S.L. B36743201 SANCION EXP:1996/PO-1405/96 P. TER. O.P.

99540070828 TRASCAVI, S.L. B36743201 SANCION EXP:1996/PO-1720/96 P. TER. O.P.

99540079672 TRATAMIENTO DIGITAL DE LA INFORMAC B36793891 TRANS. EXP:1995/12851 LIQ:600502491302

00540016807 TRAVEME, S.L. B36625564 SANCION EXP:1997/PO-1175-O-97 P. TER. O.P.

99360070205 TRELLES RODRIGUEZ, PAULA 53182779V VEHIC. EXP:1998/00032 LIQ:620701547518

98540240480 TRIGO VIDAL, ALBERTO 36098547R SANCION EXP:1997/PO-983-O-97 P. TER. O.P.

99540019920 UBEIRA OTERO, BEATRIZ 76905902C LIQ/SUC EXP:1991/2446 LIQ:66000987S117

98540198977 VALDES HERPES, ANA 02111493R LIQ/SUC EXP:1990/1920/90

99540022604 VALIÑO BARBOSA, JOSE 36006501R LIQ/TRA EXP:1989/15704

99540063909 VALVERDE ALONSO, AQUILINO 35868240Q TRANS. EXP:1997/15218 LIQ:600702529669

99540070597 VAMPISOL, S.L. E36797025 SANCION EXP:1997/360/97 XUS., INT. E R. LA.

99540023583 VANOFER, S.A. A36697076 LIQ/TRA EXP:1990/9029

98360216174 VAQUEIRO HERMELO, ANTONIO 35911863P TRANS. EXP:1994/00719 LIQ:004940000779

99540024342 VARELA PEDROSA, MARIA BEATRIZ 35229934Y ACT/TRA EXP:1995/2731 6

98540272358 VARELA REY, MARIA 35962207M LIQ/SUC EXP:1993/1854/93

98360257985 VASCONCELOS PEREIRA, CELESTE MARIA X0884346L SANCION EXP:1997/I-76 MEDIO AMBIENTE

99540022846 VAZAMA, S.A. A36647030 LIQ/TRA EXP:1993/12941

98540272501 VAZQUEZ ABAD, MANUEL TOMAS 36051002C TRANS. EXP:1993/11539 LIQ:600300874927

00540016851 VAZQUEZ GONZALEZ, ANTONIO 76681705G SANCION EXP:1998/PO-0956-O-98 P. TER. O.P.

99540061126 VAZQUEZ MARQUES PINTO, MIGUEL ANGE I0001486Z LIQ/DOA EXP:1993/D-1701/93

00540017720 VAZQUEZ MATO, IGNACIO 34486202W TRANS. EXP:1997/21180 LIQ:600702558190

99540024562 VEGA GONZALEZ, JESUS 35901054D TRANS. EXP:1992/06689 LIQ:600151212825

99540092443 VEIGA FERNANDEZ, RUBEN 36165644F FACTURA Nº 395 C. HOSPITALARIO XERAL-CIES

99540019140 VIAÑO LOPEZ, ANGEL MARIA IGNACIO 33190295F LIQ/SUC EXP:1992/1550

99540016830 VICENTE GONZALEZ, BELEN 36066841N FACTURA 1646 C. H. XERAL CIES VIGO

99540016840 VICENTE GONZALEZ, BELEN 36066841N FACTURA 248 C. H. XERAL CIES VIGO

00540016994 VIDAL CID, LUIS MARIA 36071870G SANCION EXP:1999/OU-981-O-99 P. TER. O.P.

99540019403 VIDAL FERNANDEZ, GERARDO 36031189X LIQ/SUC EXP:1993/1412...

98540281191 VIDAL RODRIGUEZ, ANGELES MERCEDES 35998507B SUCES. EXP:1995/01218 LIQ:002950007634

99540022461 VIDEO CLIP VIGO, S.L. B36663755 LIQ/TRA EXP:1989/14435

99540015421 VIEITEZ VALVERDE, MILAGROS 76991859A LIQ/DOA EXP:1993/339-1

00540016169 VIGO PRINT, S.L. B36762201 REINTEG EXP:1996/H-3/98 INDUST. E COMER.

99540061225 VIGUESA DE JUEGOS, S.A. B36653814 MAQUINA EXP:1998/P-0361 LIQ:006980000242

99540061236 VIGUESA DE JUEGOS, S.A. B36653814 MAQUINA EXP:1998/P-0361 LIQ:006980000243

99540061247 VIGUESA DE JUEGOS, S.A. B36653814 MAQUINA EXP:1998/P-0361 LIQ:006980000244

00540017302 VIGUESA LENCERIA, S.A. A36652402 SANCION EXP:1998/389 XUS., INT. E R. LA.

99540022571 VILA GARCIA, MARIA TERESA 35969013A LIQ/TRA EXP:1989/397

99540022549 VILLA CABRAL, EDUARDA INES 36004241H LIQ/TRA EXP:1991/7684

99540062402 VILLAR BARCIA, JOSE LUIS 36067463J SANCION EXP:1997/PO-1260-O-97 P. TER. O.P.

99540021328 VILLAR ROUCO, LUIS IGNACIO 36099600L LIQ/TRA EXP:1994/1577

99540020756 VILLAVERDE BLANCO, GUADALUPE 35280886J LIQ/TRA EXP:1991/10413

99540023616 VIÑAS BRUNET, JOSE MARIA 36874467Q LIQ/TRA EXP:1993/15542

99360066399 VISPO DASUNCION, MONSERRAT 36075202R SANCION EXP:1997/I337/97. 3 MEDIO AMBIENTE

99540024804 XURLO, S.L. B36749042 TRANS. EXP:1996/05963 LIQ:600502587900

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS
E VIVENDA

Corrección de erros.-Resolución do 13 de
marzo de 2000, da Dirección Xeral de
Transportes, pola que se inicia expediente
de substitución e modificación de con-
cesións de servicio público regular per-
manente de uso xeral de transporte de
viaxeiros por estrada de competencia
exclusiva da Xunta de Galicia.

Advertidos erros no texto da citada resolución,
publicada no Diario Oficial de Galicia nº 67, do
5 de abril de 2000, cómpre efectua-las correccións
oportunas.

Na páxina 4.736, na columna da esquerda, no
sumario da resolución, onde di:

«Resolución do 13 de marzo de 2000, da Dirección
Xeral de Transportes, pola que se inicia expediente

de substitución e modificación de concesións de ser-
vicio público regular permanente de uso xeral de
transporte de viaxeiros por estrada de competencia
exclusiva da Xunta de Galicia.», debe dicir:

«Resolución do 13 de marzo de 2000, da Dirección
Xeral de Transportes, pola que se inicia expediente
de modificación da concesión do servicio público
regular permanente de uso xeral de transporte de
viaxeiros por estrada: V-7040; XG-414».

Na liña 8 do texto, onde di: «... iníciase expediente
de substitución e modificación da concesión... »,
debe dicir: «... iníciase expediente de modificación
da concesión... ».

Na liña 15 do texto, onde di: «Na tramitación deste
expediente terase en conta este proxecto e non o
sometido... », debe dicir: «Na tramitación deste
expediente terase en conta este proxecto así como
o proxecto de substitución, sometido... ».
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Corrección de erros.-Resolución do 10 de
abril de 2000, da Dirección Xeral de
Transportes, pola que se inicia o expe-
diente de substitución e modificación de
concesións de servicio público regular per-
manente de uso xeral de transporte de
viaxeiros por estrada de competencia
exclusiva da Xunta de Galicia.

Advertido erro na devandita resolución, publicada
no DOG nº 87, do luns, 8 de maio de 2000, cómpre
face-la seguinte corrección:

-Na páxina 7.293, onde di: «*V-108; XG-601,
Friol-Lugo-Gude,...»; debe dicir: «*V-1078; XG-601,
Friol-Lugo-Gude,...».

Resolución do 8 de maio de 2000, da
Dirección Xeral de Transportes, pola que
se somete a información pública o proxec-
to do Centro Loxístico de Transportes de
Culleredo polo acordo do Consello da
Xunta de Galicia do 27 de abril de 2000.

O Consello da Xunta de Galicia acordou, na súa
reunión con data do 27 de abril de 2000 e por pro-
posta da Dirección Xeral de Transportes, declara-lo
proxecto do Centro Loxístico de Transportes de
Culleredo, como incidencia supramunicipal, para os
efectos previstos na Lei 10/1995, do 23 de novembro,
de ordenación do territorio de Galicia.

Polo tanto, en cumprimento do disposto no artigo
25.3º da dita lei, a teor do cal os plans ou proxectos
que o Consello da Xunta de Galicia declare como
incidencia supramunicipal se someterán por un pra-
zo mínimo dun mes ós trámites de información públi-
ca mediante o correspondente anuncio no Diario Ofi-
cial de Galicia, e de audiencia ás entidades oficiais
sobre as que incida o plan ou proxecto,

RESOLVO:

Someter a información pública o proxecto do centro
Loxístico de Transportes de Culleredo.

De acordo co artigo 25.3º da Lei 10/1995, do 23
de novembro, de ordenación do territorio de Galicia,

durante o prazo dun mes, contado a partir da publi-
cación desta resolución no Diario Oficial de Galicia,
os interesados poderán examina-lo dito proxecto no
Servicio Provincial de Transportes da Coruña, sito
na estación de autobuses, r/ Alférez Provisional s/n,
así como face-las alegacións que consideren per-
tinentes.

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2000.

Juan Carlos Villarino Tejada
Director xeral de Transportes

Cédula do 17 de abril de 2000, do Ser-
vicio Provincial de Transportes de Ouren-
se, pola que se notifican as denuncias por
infracción da normativa vixente en mate-
ria de transportes terrestres devoltas polo
servicio de correos por resultaren desco-
ñecidos os seus destinatarios ou ben por-
que intentada a notificación non se puido
efectuar (expediente OU-0417-O-2000 e
vintedous máis).

Por medio desta cédula, notifícaselles ós/ás denun-
ciados/as, cos datos e último enderezo coñecido que
se sinalan no anexo, as denuncias que se formularon
contra eles. Por ese motivo, iniciáronse, cos números
que se indican, os correspondentes expedientes san-
cionadores que poden dar lugar ás sancións que
tamén se citan.

Fáiselles sabe-lo dereito que os asiste de alegaren
por escrito perante este servicio provincial de trans-
portes o que consideren conveniente, achegando ou
propondo as probas que coiden oportunas, dentro
dos quince días hábiles seguintes ós da publicación
desta cédula.

Para que conste, e lles sirva de notificación ós
citados denunciados, en cumprimetno do disposto
no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro
(BOE do 27 de novembro), de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común, expido, asino e selo esta cédula.

Ourense, 17 de abril de 2000.

Xosé Inacio Palomanes Rodríguez
Xefe do Servicio Provincial de Transportes

de Ourense

ANEXO

-Expediente
-Matrícula
-Denunciante

-Denunciado
-Último enderezo coñecido

–Feito denunciado
-Data-Hora-Estrada-p.k.

-Precepto
infrinxido

-Precepto
sancionador

-Sanción
proposta

OU-0417-O-2000
M-0360-JP
G.C. Tráfico

Grupo J.C.A. Hormigones, S.A.
García Barbón, 62
36201 Vigo (Pontevedra)

Circular transportando formigón carecendo de autorización
de transportes. Realiza servicio público, pois o titular da
data de hoxe non coincide co cargador, Hormigones
Vigo, S.A. planta Astariza, Feá, Ourense, que manifesta
que adquiriu o vehículo para servicio privado.
17-12-1999; 12.55; A-52; 233

Art. 140-A LOTT
Art. 197-A ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

250.000 ptas.
P.V. 3 meses

OU-0654-O-2000
A-4039-BB
G.C. Tráfico

Autna, S.L.
Caracas, 6, baixo
36203 Vigo (Pontevedra)

Realizar un transporte discrecional de viaxeiros, carecendo
de contrato ou documento onde se indiquen os datos refe-
rentes a el, identificación do contratante, itinerario, nº de
viaxeiros, orixe e destino, data, etc...
30-1-2000; 9.50; C-536; 19

Art. 142-L LOTT
Art. 199-M ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

46.000 ptas.
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-Expediente
-Matrícula
-Denunciante

-Denunciado
-Último enderezo coñecido

–Feito denunciado
-Data-Hora-Estrada-p.k.

-Precepto
infrinxido

-Precepto
sancionador

-Sanción
proposta

OU-0655-O-2000
A-4039-BB
G.C. Tráfico

Autna, S.L.
Caracas, 6, baixo
36203 Vigo (Pontevedra)

Circulan transportando viaxeiros, servicio discrecional,
carecendo de autorización de transportes en vigor, presenta
VD-N caducado o 20-11-1999, nº 10213012-1.
30-1-2000; 9.50; C-536; 19

Art. 142-B LOTT
Art. 199-B ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

5.000 ptas.

OU-0676-O-2000
M-8448-SL
G.C. Tráfico

Transprofa, S.L.
Vilagarcía, 12
28011 Madrid

Transportar productos farmacéuticos (16 palés cargados e
7 baleiros), en servicio público, estando en posesión de
tarxeta de transportes de servicio privado complementario.
2-2-2000; 12.15; A-52; 2151

Art. 140-A LOTT
Art. 197-A ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

250.000 ptas.

OU-0677-O-2000
LE-2130-AC
G.C. Tráfico

Obras, Camiones y Pavimentos, S.L.
Juan de Lama, 2
24400 Ponferrada (León)

Circular transportando carga (grava), levando a tarxeta de
transportes caducada na data 30-11-1999.
2-2-2000; 12.05; N-536; 42

Art. 140-A LOTT
Art. 197-A ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

250.000 ptas.
P.V. 3 meses

OU-0683-O-2000
PO-9638-Z
G.C. Tráfico

Gesruber, S.A.
Reconquista, 11
36201 Vigo (Pontevedra)

Realizar transporte privado complementario de mercadorías,
(rolos caucho), sen realiza-lo visado da autorización no prazo
fixado pola administración. Último visado válido ata
31-5-1999, expedido o 1-4-1996.
8-2-2000; 17.45; A-52; 203

Art. 141-B LOTT
Art. 198-B ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

50.000 ptas.

OU-0701-O-2000
A-9253-DK
G.C. Tráfico

Joaquín Flores Pangracy
Avda. Joan Miró, 88
7014 Palma de Mallorca (Baleares)

Transportar materiais téxtiles, levando a tarxeta de trans-
portes caducada.
11-2-2000; 17.35; N-525; 248

Art. 142-N LOTT
Art. 199-N ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

25.000 ptas.

OU-0705-O-2000
M-5364-LF
G.C. Tráfico

Carmen Astorga Campaña
Amio, s/n
15890 Santiago de Compostela
(A Coruña)

Realizar un transporte público discrecional de mercadorías,
carecendo de tarxeta de transportes. Transporta todo tipo
de cartón que recolle no polígono de San Cibrao das Viñas
ata Barrios de Covadonga, o 21 e Vilar das Tres.
15-2-2000; 17.15; CP-1; 3

Art. 141-O LOTT
Art. 198-P ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

50.000 ptas.

OU-0707-O-2000
C-8648-BL
G.C. Tráfico

Arcos Forestal, S.L.
Cruceiro, 4
15930 Boiro (A Coruña)

Realizar un transporte privado complementario de merca-
dorías (madeira de piñeiro) aproximadamente 26.000 kg,
carecendo de tarxeta de transportes.
2-2-2000; 17.55; A-52; 113

Art. 141-B LOTT
Art. 198-B ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

50.000 ptas.

OU-0709-O-2000
M-8379-LU
G.C. Tráfico

Comercializadora de Pescados
Lorenzo, S.L.
Avda. Balaídos, 20
36210 Vigo (Pontevedra)

Realizar un transporte privado complementario de merca-
dorías (peixe fresco), sen realiza-lo visado da autorización
no prazo fixado pola Administración.
11-2-2000; 11.15; C-536; 12,500

Art. 141-B LOTT
Art. 198-B ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

50.000 ptas.

OU-0718-O-2000
OE-98-75
G.C. Tráfico

Agropatatas Tras os Montes, LDA
5400 Chaves (Portugal)

Circular realizando un transporte de patacas cun exceso
de peso de 2.100 kg exceso de peso do 16%. Transporta
en carga 10.000 kg tendo un PMA de 7.900 kg consta
no expediente depósito de 75.000 ptas. de data 22-2-2000.
19-2-2000; 12.40; A-52; 176

Art. 141-I LOTT
Art. 198-J ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

75.000 ptas.

OU-0742-O-2000
M-4808-WB
G.C. Tráfico

Cia. Auxiliar Seguridad, S.A.
Manuel Tovar, 49
28034 Leganés (Madrid)

Realizar un transporte de mercadorías, carecendo dos 3
distintivos da tarxeta de transportes.
11-2-2000; 9.35; A-540; 43

Art. 142-C LOTT
Art. 199-C ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

15.000 ptas.

OU-0772-O-2000
OR-7107-N
G.C. Tráfico

Carpintería Bouzás, S.L.
Bouzas, s/n
32101 Vilamarín (Ourense)

Realizar transporte privado complementario de mercadorías,
carecendo de autorización administrativa. Transporta mol-
des de madeira e útiles de carpintería.
4-2-2000; 17.55; N-525; 229,1

Art. 141-B LOTT
Art. 198-B ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

50.000 ptas.

OU-0809-O-2000
PO-8479-BN
G.C. Tráfico

Golpe Frontal, S.L.
Bautista Paz Andrade, 60 baixo
36003 Pontevedra

Realizar un transporte privado complementario de repostos
de automóbil, carecendo de autorización de transportes.
26-2-2000; 17.50; A-52; 160

Art. 141-B LOTT
Art. 198-B ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

50.000 ptas.

OU-0815-O-2000
OR-1055-J
G.C. Tráfico

Alcair, S.L.
Concello, 18
32003 Ourense

Transportar pranchas de ferro, carecendo da tarxeta de
transportes en vigor. Presenta tarxeta caducada xuño 1999.
13-3-2000; 12.15; OR-CV-674; 6

Art. 141-B LOTT
Art. 198-B ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

50.000 ptas.

OU-0825-O-2000
OR-1270-N
G.C. Tráfico

Ahmed Dhaimini
Quiroga, 43, 3º
27004 Lugo

Transportar alfombras e reloxos (vendedor ambulante), care-
cendo da tarxeta de transportes. Presenta solicitude de auto-
rización con data de entrada 22-2-2000.
13-3-2000; 17.45; C-533; 2,100

Art. 141-B LOTT
Art. 198-B ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

50.000 ptas.

OU-0834-O-2000
OU-3469-V
G.C. Tráfico

Perfecto Iglesias Vázquez
Río Navea, 38
32001 Ourense

Circular transportando carnes, carecendo da correspondente
autorización administrativa de transportes. Presenta soli-
citude de xuño de 1999.
3-3-2000; 16.50; OR-210; 3,300

Art. 141-B LOTT
Art. 198-B ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

50.000 ptas.

OU-0837-O-2000
OR-5021-T
G.C. Tráfico

Sillanor, S.L.
Lgar, As Airas, Moreiras, s/n
32930 Toén (Ourense)

Circular cunha furgoneta desde Ourense ata Puebla de Sana-
bria (Zamora), transportando cadeiras, sen acredita-lo con-
ductor do vehículo ningún tipo de relación laboral coa
empresa.
26-1-2000; 16.15; A-52; 113

Art. 141-B LOTT
Art. 198-B ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

50.000 ptas.

OU-0851-O-2000
OR-1541-T
G.C. Tráfico

Ascensores As Burgas, S.L.
Avda Buenos Aires, 248
32004 Ourense

Circular transportando repostos de ascensores, carecendo
da tarxeta de transportes do ano en curso. Leva distintivos
de raio de acción nacional MPC.
13-3-2000; 17.45; C-533; 3

Art. 141-B LOTT
Art. 198-B ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

50.000 ptas.

OU-0855-O-2000
M-8251-SF
G.C. Tráfico

Javier Deaño Couso
Travesía Sta. Eulalia, 17
36600 Vilagarcía de Arousa
(Pontevedra)

Realizar transporte privado complementario de mercadorías,
carecendo de autorización administrativa. Leva distintivos
de operatividade de servicio privado, transporta flores.
1-3-2000; 12; N-541; 20

Art. 141-B LOTT
Art. 198-B ROTT
Art. 140-D LOTT
Art. 197-D ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT
Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

50.000 ptas.

50.000 ptas.

OU-0861-S-2000
M-9104-PD
G.C. Tráfico

Suministros Industriales Miño, S.C.
Estrada da Granxa, 88
32005 Ourense

Realizar un transporte de subministracións industriais en
diversas caixas, presentando tarxeta de transporte MPC-na-
cional con número 10011581-1, válida ata o 30-6-1999.
3-3-2000; 18.50; OR-404; 21,500

Art. 141-B LOTT
Art. 198-B ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

50.000 ptas.

OU-0863-O-2000
LU-5411-L
G.C. Tráfico

Jorge Fariñas Fariñas
Avda. Portugal, 76, 5º
32002 Ourense

Realizar un transporte público de penso, carecendo da tarxe-
ta de transportes. Distintivos MDP-comarcal.
11-3-2000; 10.40; C-531; 4

Art. 142-B LOTT
Art. 199-B ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

5.000 ptas.

OU-0883-O-2000
OR-1270-N
G.C. Tráfico

Issa Dali
Camiño Barbadás, 17
32002 Ourense

Realizar transporte privado complementario de mercadorías
en vehículo lixeiro, carecendo de tarxeta de transportes.
Transporta material diverso para venda ambulante en feiras
e mercados.
21-2-2000; 17; C-533; 46

Art. 141-B LOTT
Art. 198-B ROTT

Art. 143 LOTT
Art. 201 ROTT

50.000 ptas.
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CONSELLERÍA DE INDUSTRIA
E COMERCIO

Resolución do 13 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se cita.
(Expediente IN407A 99/206-2, 5281 A.T.).

Visto o expediente para outorgamento de autori-
zación administrativa e aprobación do proxecto de
execución da instalación eléctrica que a continua-
ción se cita:

Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturia-
nas, S.A.

Domicilio social: r/ Cidade de Viveiro, nº 4, 27002
Lugo.

Denominación: reelectrificación de San Vicente.
Situación: Ribadeo.
Descricións técnicas: liña de media tensión a

20 kV en conductor LA-56, de 60 m de lonxitude.
Centro de transformación de 50 kVA e relación
20.000/380-220 V. Liña de baixa tensión de 610 m
de lonxitude en conductor R.Z.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro, e nos capítulos III e IV do
Decreto 2617/1966, do 20 de outubro, sobre auto-
rización de instalacións eléctricas, esta delegación
provincial resolve:

Autorizar e aproba-lo proxecto de execución das
devanditas instalacións, cunhas características que
se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran
nel e ás condicións técnicas e de seguridade esta-
blecidas nos regulamentos de aplicación e nos con-
dicionados establecidos polos ministerios, organis-
mos ou corporacións que constan no expediente.

Contra a presente resolución poderase interpoñer
recurso de alzada ante o conselleiro de Industria
e Comercio no prazo dun mes contado a partir do
día seguinte ó da notificación desta resolución;
tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso
que se estime pertinente.

Lugo, 13 de marzo de 2000.
Jesús Bendaña Suárez

Delegado provincial de Lugo

Resolución do 13 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se cita.
(Expediente IN407A 99/212-2, 5285 A.T.).

Visto o expediente para outorgamento de autori-
zación administrativa e aprobación do proxecto de
execución da instalación eléctrica que a continua-
ción se cita:

Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturia-
nas, S.A.

Domicilio social: r/ Cidade de Viveiro, nº 4, 27002
Lugo.

Denominación: reelectrificación de Chao do Covo.

Situación: Abadín.

Descricións técnicas: rede de baixa tensión a
380/220 en conductor R.Z., de 3.320 m de lonxitude.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro, e nos capítulos III e IV do
Decreto 2617/1966, do 20 de outubro, sobre auto-
rización de instalacións eléctricas, esta delegación
provincial resolve:

Autorizar e aproba-lo proxecto de execución das
devanditas instalacións, cunhas características que
se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran
nel e ás condicións técnicas e de seguridade esta-
blecidas nos regulamentos de aplicación e nos con-
dicionados establecidos polos ministerios, organis-
mos ou corporacións que constan no expediente.

Contra a presente resolución poderase interpoñer
recurso de alzada ante o conselleiro de Industria
e Comercio no prazo dun mes contado a partir do
día seguinte ó da notificación desta resolución;
tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso
que se estime pertinente.

Lugo, 13 de marzo de 2000.

Jesús Bendaña Suárez
Delegado provincial de Lugo

Resolución do 13 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se cita.
(Expediente IN407A 99/218-2, 5294 A.T.).

Visto o expediente para outorgamento de autori-
zación administrativa e aprobación do proxecto de
execución da instalación eléctrica que a continua-
ción se cita:

Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturianas,
S.A.

Domicilio social: r/ Cidade de Viveiro, nº 4, 27002
Lugo.

Denominación: reelectrificación do Bellegal.
Situación: A Pastoriza.
Descricións técnicas: liña de media tensión a

20 kV en conductor LA-56, de 592 m de lonxitude.
Centro de transformación de 50 kVA e relación
20.000/380-220 V. Liña de baixa tensión en con-
ductor R.Z, de 526 m de lonxitude.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro, e nos capítulos III e IV do
Decreto 2617/1966, do 20 de outubro, sobre auto-
rización de instalacións eléctricas, esta delegación
provincial resolve:

Autorizar e aproba-lo proxecto de execución das
devanditas instalacións, cunhas características que
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se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran
nel e ás condicións técnicas e de seguridade esta-
blecidas nos regulamentos de aplicación e nos con-
dicionados establecidos polos ministerios, organis-
mos ou corporacións que constan no expediente.

Contra a presente resolución poderase interpoñer
recurso de alzada ante o conselleiro de Industria
e Comercio no prazo dun mes contado a partir do
día seguinte ó da notificación desta resolución;
tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso
que se estime pertinente.

Lugo, 13 de marzo de 2000.

Jesús Bendaña Suárez
Delegado provincial de Lugo

Resolución do 14 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se cita.
(Expediente IN407A 99/205-2, 5280 A.T.).

Visto o expediente para outorgamento de autori-
zación administrativa e aprobación do proxecto de
execución da instalación eléctrica que a continua-
ción se cita:

Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturia-
nas, S.A.

Domicilio social: r/ Cidade de Viveiro, nº 4, 27002
Lugo.

Denominación: reelectrificación da Choqueira.

Situación: Abadín.

Descricións técnicas: liña de baixa tensión de
1.745 m de lonxitude a 380/220 V, en conductor
R.Z.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro, e nos capítulos III e IV do
Decreto 2617/1966, do 20 de outubro, sobre auto-
rización de instalacións eléctricas, esta delegación
provincial resolve:

Autorizar e aproba-lo proxecto de execución das
devanditas instalacións, cunhas características que
se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran
nel e ás condicións técnicas e de seguridade esta-
blecidas nos regulamentos de aplicación e nos con-
dicionados establecidos polos ministerios, organis-
mos ou corporacións que constan no expediente.

Contra a presente resolución poderase interpoñer
recurso de alzada ante o conselleiro de Industria
e Comercio no prazo dun mes contado a partir do
día seguinte ó da notificación desta resolución;
tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso
que se estime pertinente.

Lugo, 14 de marzo de 2000.

Jesús Bendaña Suárez
Delegado provincial de Lugo

Resolución do 14 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se cita.
(Expediente IN407A 99/213-2, 5286 A.T.).

Visto o expediente para outorgamento de autori-
zación administrativa e aprobación do proxecto de
execución da instalación eléctrica que a continua-
ción se cita:

Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturia-
nas, S.A.

Domicilio social: r/ Cidade de Viveiro, nº 4, 27002
Lugo.

Denominación: reelectrificación de Vila de Muras.
Situación: Muras.
Descricións técnicas: liña de media tensión a

20 kV en conductor LA-56, de 137 m de lonxitude.
Centro de transformación de 100 kVA e relación
20.000/380-220 V. Liña de baixa tensión en con-
ductor R.Z., de 1.005 m de lonxitude.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro, e nos capítulos III e IV do
Decreto 2617/1966, do 20 de outubro, sobre auto-
rización de instalacións eléctricas, esta delegación
provincial resolve:

Autorizar e aproba-lo proxecto de execución das
devanditas instalacións, cunhas características que
se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran
nel e ás condicións técnicas e de seguridade esta-
blecidas nos regulamentos de aplicación e nos con-
dicionados establecidos polos ministerios, organis-
mos ou corporacións que constan no expediente.

Contra a presente resolución poderase interpoñer
recurso de alzada ante o conselleiro de Industria
e Comercio no prazo dun mes contado a partir do
día seguinte ó da notificación desta resolución;
tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso
que se estime pertinente.

Lugo, 14 de marzo de 2000.
Jesús Bendaña Suárez

Delegado provincial de Lugo

Resolución do 14 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se cita.
(Expediente IN407A 99/214-2, 5287 A.T.).

Visto o expediente para outorgamento de autori-
zación administrativa e aprobación do proxecto de
execución da instalación eléctrica que a continua-
ción se cita:

Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturia-
nas, S.A.

Domicilio social: r/ Cidade de Viveiro, nº 4, 27002
Lugo.
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Denominación: L.M.T., C.T., R.B.T. Virxe de
Vilaselán.

Situación: Ribadeo.
Descricións técnicas: liña de media tensión a

20 kV subterránea de 185 m de lonxitude. Centro
de transformación de 630 kVA e relación
20.000/380-220 V. Liñas de baixa tensión subterrá-
neas en conductor R.V., de 410 m de lonxitude.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro, e nos capítulos III e IV do
Decreto 2617/1966, do 20 de outubro, sobre auto-
rización de instalacións eléctricas, esta delegación
provincial resolve:

Autorizar e aproba-lo proxecto de execución das
devanditas instalacións, cunhas características que
se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran
nel e ás condicións técnicas e de seguridade esta-
blecidas nos regulamentos de aplicación e nos con-
dicionados establecidos polos ministerios, organis-
mos ou corporacións que constan no expediente.

Contra a presente resolución poderase interpoñer
recurso de alzada ante o conselleiro de Industria
e Comercio no prazo dun mes contado a partir do
día seguinte ó da notificación desta resolución;
tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso
que se estime pertinente.

Lugo, 14 de marzo de 2000.
Jesús Bendaña Suárez

Delegado provincial de Lugo

Resolución do 14 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se cita.
(Expediente IN407A 99/221-2, 5301 A.T.).

Visto o expediente para outorgamento de autori-
zación administrativa e aprobación do proxecto de
execución da instalación eléctrica que a continua-
ción se cita:

Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturia-
nas, S.A.

Domicilio social: r/ Cidade de Viveiro, nº 4, 27002
Lugo.

Denominación: reelectrificación en Fontepisón.
Santaballa.

Situación: Vilalba.
Descricións técnicas: liña de media tensión a

20 kV en conductor LA-56, cunha lonxitude total
de 1.061 m. Tres centros de transformación de
160 kVA e relación 20.000/380-220 V. Redes de
baixa tensión en conductor R.Z., de 3.730 m de
lonxitude.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro, e nos capítulos III e IV do
Decreto 2617/1966, do 20 de outubro, sobre auto-
rización de instalacións eléctricas, esta delegación
provincial resolve:

Autorizar e aproba-lo proxecto de execución das
devanditas instalacións, cunhas características que

se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran
nel e ás condicións técnicas e de seguridade esta-
blecidas nos regulamentos de aplicación e nos con-
dicionados establecidos polos ministerios, organis-
mos ou corporacións que constan no expediente.

Contra a presente resolución poderase interpoñer
recurso de alzada ante o conselleiro de Industria
e Comercio no prazo dun mes contado a partir do
día seguinte ó da notificación desta resolución;
tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso
que se estime pertinente.

Lugo, 14 de marzo de 2000.

Jesús Bendaña Suárez
Delegado provincial de Lugo

Resolución do 14 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se cita.
(Expediente IN407A 99/224-2, 5304 A.T.).

Visto o expediente para outorgamento de autori-
zación administrativa e aprobación do proxecto de
execución da instalación eléctrica que a continua-
ción se cita:

Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturia-
nas, S.A.

Domicilio social: r/ Cidade de Viveiro, nº 4, 27002
Lugo.

Denominación: L.M.T. e C.T. Fortunato.

Situación: Ferreira do Valadouro.

Descricións técnicas: liña de media tensión sub-
terránea a 20 kV, de 10 m de lonxitude en conductor
D.H.V. Centro de transformación de 630 kVA e rela-
ción 20.000/380-220 V.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro, e nos capítulos III e IV do
Decreto 2617/1966, do 20 de outubro, sobre auto-
rización de instalacións eléctricas, esta delegación
provincial resolve:

Autorizar e aproba-lo proxecto de execución das
devanditas instalacións, cunhas características que
se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran
nel e ás condicións técnicas e de seguridade esta-
blecidas nos regulamentos de aplicación e nos con-
dicionados establecidos polos ministerios, organis-
mos ou corporacións que constan no expediente.

Contra a presente resolución poderase interpoñer
recurso de alzada ante o conselleiro de Industria
e Comercio no prazo dun mes contado a partir do
día seguinte ó da notificación desta resolución;
tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso
que se estime pertinente.

Lugo, 14 de marzo de 2000.

Jesús Bendaña Suárez
Delegado provincial de Lugo
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Resolución do 14 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se cita.
(Expediente IN407A 99/231-2, 5321 A.T.).

Visto o expediente para outorgamento de autori-
zación administrativa e aprobación do proxecto de
execución da instalación eléctrica que a continua-
ción se cita:

Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturia-
nas, S.A.

Domicilio social: r/ Cidade de Viveiro, nº 4, 27002
Lugo.

Denominación: reelectrificación no Carboeiro e
Reigosela. Muimenta.

Situación: Cospeito.

Descricións técnicas: liña de media tensión a
20 kV en conductor LA-56 a centro de transfor-
mación de Reigosela, de 971 m de lonxitude. Centro
de transformación de 160 kVA e relación
20.000/380-220 V. Rede de baixa tensión en con-
ductor R.Z., de 1.600 m de lonxitude.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro, e nos capítulos III e IV do
Decreto 2617/1966, do 20 de outubro, sobre auto-
rización de instalacións eléctricas, esta delegación
provincial resolve:

Autorizar e aproba-lo proxecto de execución das
devanditas instalacións, cunhas características que
se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran
nel e ás condicións técnicas e de seguridade esta-
blecidas nos regulamentos de aplicación e nos con-
dicionados establecidos polos ministerios, organis-
mos ou corporacións que constan no expediente.

Contra a presente resolución poderase interpoñer
recurso de alzada ante o conselleiro de Industria
e Comercio no prazo dun mes contado a partir do
día seguinte ó da notificación desta resolución;
tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso
que se estime pertinente.

Lugo, 14 de marzo de 2000.

Jesús Bendaña Suárez
Delegado provincial de Lugo

Resolución do 20 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se somete a información pública a petición
de autorización da instalación eléctrica
que se cita. (Expediente IN407A 00/48-2,
5386 A.T.).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27
de novembro, e no artigo 9 do Decreto 2617/1966,
sométese a información pública a petición de auto-
rización da instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturianas,
S.A.

Domicilio social: r/ Cidade de Viveiro, 4, 27002
Lugo.

Denominación: L.M.T. e centro de reparto para
Foxas.

Situación: A Pontenova.

Descricións técnicas: liña de media tensión sub-
terránea en conductor D.H.V., de 115 m de lonxi-
tude, e centro de reparto.

Todas aquelas persoas ou entidades que se con-
sideren afectadas poderán presenta-las súas alega-
cións nesta delegación provincial, no prazo de trinta
días.

Lugo, 20 de marzo de 2000.

Jesús Bendaña Suárez
Delegado provincial de Lugo

Resolución do 20 de marzo de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se somete a información pública a petición
de autorización da instalación eléctrica
que se cita. (Expediente IN407A 00/49-2,
5387 A.T.).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27
de novembro, e no artigo 9 do Decreto 2617/1966,
sométese a información pública a petición de auto-
rización da instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturianas,
S.A.

Domicilio social: r/ Cidade de Viveiro, 4, 27002
Lugo.

Denominación: reelectrificación de Piñei-
ro-A Torre.

Situación: Ribadeo.

Descricións técnicas: centro de transformación
existente en Piñeiro, de relación de transformación
380/220 V. Rede de baixa tensión en conductor R.Z.,
de 2.220 m de lonxitude.

Todas aquelas persoas ou entidades que se con-
sideren afectadas poderán presenta-las súas alega-
cións nesta delegación provincial, no prazo de trinta
días.

Lugo, 20 de marzo de 2000.

Jesús Bendaña Suárez
Delegado provincial de Lugo

Resolución do 10 de abril de 2000, da
Delegación Provincial de Lugo, pola que
se autoriza e se aproba o proxecto de exe-
cución da instalación eléctrica que se cita.
(Expediente IN407A 00/17-2, 5357 A.T.).

Visto o expediente para outorgamento de autori-
zación administrativa e aprobación do proxecto de
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execución da instalación eléctrica que a continua-
ción se cita:

Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturianas,
S.A.

Domicilio social: c/ Cidade de Viveiro, 4, 27002
Lugo.

Denominación: L.M.T., C.T. e enlace R.B.T. en
San Tomé.

Situación: Lourenzá.

Descricións técnicas: liña de media tensión a
20 kV de 30 m de lonxitude en conductor LA-56.
Centro de transformación de 160 kVA e relación
de transformación 20.000/380-220 V. Enlace en
B.T. con rede existente en conductor R.Z.-95.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro, e nos capítulos III e IV do
Decreto 2617/1966, do 20 de outubro, sobre auto-
rización de instalacións eléctricas, esta delegación
provincial resolve:

Autorizar e aproba-lo proxecto de execución das
devanditas instalacións, cunhas características que
se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran
nel e ás condicións técnicas e de seguridade esta-
blecidas nos regulamentos de aplicación e nos con-
dicionados establecidos polos ministerios, organis-
mos ou corporacións que constan no expediente.

Contra a presente resolución poderase interpoñer
recurso de alzada ante o conselleiro de Industria
e Comercio no prazo dun mes contado a partir do
día seguinte ó da notificación desta resolución;
tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que
se estime pertinente ó seu dereito.

Lugo, 10 de abril de 2000.

Jesús Bendaña Suárez
Delegado provincial de Lugo

Resolución do 11 de abril de 2000, da
Delegación Provincial da Coruña, pola
que se autoriza e se aproba o proxecto
de execución da instalación eléctrica que
se cita. (Expediente IN407A 96/42-1).

Visto o expediente para outorgamento de autori-
zación administrativa e aprobación do proxecto de
execución da instalación eléctrica que a continua-
ción se cita.

Solicitante: Electra de Santa Comba.

Domicilio social: Avda. A Tomé, 130, 15000 Santa
Comba.

Denominación: L.M.T. a 15/20 kV e C.T. de
100 kVA en Rebordelos.

Situación: Santa Comba.

Descricións técnicas: L.M.T. aérea a 15/20 kV,
de 1.137 m de lonxitude, en conductor LA-56, que
parte do apoio anterior ó C.T. Buxán e final no C.T.
que se construirá en Rebordelos.

C.T. aéreo de 100 kVA a 15/20 kV e 380-220
voltios. Concello de Santa Comba.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro, e nos capítulos III e IV do
Decreto 2617/1966, do 20 de outubro, sobre auto-
rización de instalacións eléctricas, esta delegación
provincial resolve:

Autorizar e aproba-lo proxecto de execución das
devanditas instalacións, das que as características
se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran
nel e ás condicións técnicas e de seguridade esta-
blecidas nos regulamentos de aplicación e nos con-
dicionados establecidos polos ministerios, organis-
mos ou corporacións que constan no expediente.

Contra a presente resolución poderase interpoñer
recurso de alzada ante o conselleiro de Industria
e Comercio no prazo dun mes contado a partir do
día seguinte ó da notificación desta resolución;
tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que
estime pertinente ó seu dereito.

A Coruña, 11 de abril de 2000.

Jesús Espada Martínez
Delegado provincial da Coruña

Resolución do 12 de abril de 2000, da
Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se anuncia o levantamento das
actas previas á ocupación dos bens e derei-
tos afectados pola execución do proxecto
chamado L.M.T.-C.T.-R.B.T. Grupo
Escolar I (concello da Cañiza), a favor
da empresa Unión Eléctrica-Fenosa, S.A.
(Expediente 83/1999 A.T.).

Segundo o disposto no artigo 52 da Lei de expro-
piación forzosa e no artigo 31.6º do regulamento
da Lei 10/1966, do 18 de marzo, sobre expropiación
forzosa e sancións en materia de instalacións eléc-
tricas, aprobado polo Decreto 2619/1966, do 20 de
outubro, que foi declarada, en concreto, de utilidade
pública, o cal leva implícita a urxente ocupación
dos bens e dereitos afectados por resolución desta
delegación do 22 de febreiro de 2000 (artigo 54.1º
da Lei 54/1997, do sector eléctrico), fáiselles saber
a tódolos interesados afectados pola execución do
proxecto da liña de referencia que os días 30 e 31
de maio de 2000, a partir das 10 horas, se procederá
sobre o terreo ó levantamento das actas previas á
ocupación, correspondentes ós predios situados no
municipio da Cañiza, sinalados cos números:

Predios: 1-13.
Hora: 10.
Día: 30-5-2000.
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Predios: 14-28.
Hora: 10.
Día: 31-5-2000.

Así mesmo, os interesados serán notificados
mediante cédula individual que se lles enviará coa
debida anticipación legal, da data e hora na que
para cada un deles terá lugar a dita dilixencia.

Ós ditos actos poderán ir acompañados polo seu
perito ou dun notario pola súa conta, se así o con-
sideran conveniente, conforme o artigo 52.3º da lei
citada.

Vigo, 12 de abril de 2000.

Carmen Bianchi Valcarce
Delegada provincial de Pontevedra

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados

Expediente: 99/83 Provincia: Pontevedra

L.M.T.-C.T.-R.B.T. Grupo escolar Termo municipal: A Cañiza

PREDIOS PROPIETARIOS AFECCIÓN
Solo Voo

Nº Lugar Cultivo Nome e apelidos Enderezo nº apoio m2 ml m2

1 Os Fornos Monte baixo Concello da Cañiza R/ Oriente, s/n
36880 A Cañiza

55 370

3 Os Fornos Monte alto Antonio Moure Pérez Os Bueixos, s/n
36888 A Cañiza

9 54

4 Os Fornos Monte alto José Costa Pérez Leboriz, s/n,
36880 A Cañiza

11 66

5 Os Fornos Monte alto Maruja Vázquez Castro R/ Ezequiel Solana, 26-1A
17028 Madrid

9 54

6 Os Fornos Monte alto Antonio Moure Pérez Os Bueixos, s/n
36888 A Cañiza

2 12

7 Os Fornos Monte alto José Costa Pérez Leboriz, s/n
36880 A Cañiza

2 0,50 53 242

9 Os Fornos Froiteiras José Costa Pérez Leboriz, s/n
36880 A Cañiza

18 27

10 Os Fornos Monte alto Celestino Vázquez Castro Ribadil-Oroso, s/n
36888 A Cañiza

3 1,44 87 273

12 Os Fornos Monte baixo Antonio Ferreiro
Domínguez

R/ A Calzada, 37
36880 A Cañiza

10 30

13 Os Fornos Monte baixo José Castillo Gregorio Elduayen 45 2B
36202 Vigo

6 30

14 Leboriz Prado Joséfa Vázquez Castro e
irmáns

Leboriz, s/n
36880 A Cañiza

7 42

15 Regueira Prado Josefa Vázquez Castro e
irmáns

Leboriz, s/n
36880 A Cañiza

13 78

17 Regueira Prado José Puime Pérez e irmáns R/ Pi y Margall, 115-2
36202 Vigo

4 0,32 29 174

18 Regueira Prado Josefa Vázquez Castro e
irmáns

Leboriz, s/n
36880 A Cañiza

4 20

19 Regueira Monte alto Mercedes Puime López Rúa Botica, 34
36880 A Cañiza

40 240

20 M. Corvo Monte baixo Pilar López Castillo R/ Progreso, 42, 36888
A Cañiza

25 138

21 M. Corvo Monte alto Manuel López Fidalgo R/ Oriente, 9
36880 A Cañiza

5 0,64 25 150

22 M. Corvo Monte alto Manuel Riveiro Miguélez Pereiras, s/n
36880 A Cañiza

6 0,64 75 450

23 M. Corvo Monte alto Hdos. de Alejandrina
Pérez Vidal

Rúa do Carme, 21
36880 A Cañiza

20 120

28 M. Corvo Monte baixo Concello da Cañiza R/ Oriente, s/n
36880 A Cañiza

8 1 55 330

Resolución do 14 de abril de 2000, da
Delegación Provincial da Coruña, pola
que se autoriza e se aproba o proxecto
de execución da instalación eléctrica que
se cita. (Expediente IN407A 96/40-1).

Visto o expediente para outorgamento de autori-
zación administrativa e aprobación do proxecto de

execución da instalación eléctrica que a continua-
ción se cita.

Solicitante: Electra de Santa Comba.

Domicilio social: Avda. A Tomé, 130, 15000 Santa
Comba.
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Denominación: L.M.T. a 15/20 kV, C.T. de
50 kVA.

Situación: Abeleiras-Santa Comba.
Descricións técnicas: L.M.T. aérea a 15/20 kV,

de 578 m de lonxitude, en conductor LA-56, que
parte da L.M.T. Montouto-Illa e final no C.T. que
se construirá de 50 kVA no lugar de Abeleiras-con-
cello de Santa Comba.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro, e nos capítulos III e IV do
Decreto 2617/1966, do 20 de outubro, sobre auto-
rización de instalacións eléctricas, esta delegación
provincial resolve:

Autorizar e aproba-lo proxecto de execución das
devanditas instalacións, das que as características
se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran
nel e ás condicións técnicas e de seguridade esta-
blecidas nos regulamentos de aplicación e nos con-
dicionados establecidos polos ministerios, organis-
mos ou corporacións que constan no expediente.

Contra a presente resolución poderase interpoñer
recurso de alzada ante o conselleiro de Industria
e Comercio no prazo dun mes contado a partir do
día seguinte ó da notificación desta resolución;
tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que
estime pertinente ó seu dereito.

A Coruña, 14 de abril de 2000.
Jesús Espada Martínez

Delegado provincial da Coruña

Resolución do 14 de abril de 2000, da
Delegación Provincial da Coruña, pola
que se somete a información pública a
petición de autorización da instalación
eléctrica que se cita. (Expediente IN407A
00/94-1).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27
de novembro e no artigo 9 do Decreto 2617/1966,
sométese a información pública a petición de auto-
rización da instalación eléctrica que se cita:

Solicitante: Electra de Santa Comba, S.L.
Domicilio social: r/ Tomé, 130, 15000 Santa

Comba.
Denominación: reforma da L.M.T. a 20 kV ó C.T.

de Ventosa.
Situación: Santa Comba.
Características técnicas: L.M.T. aérea a 20 kV de

1.699 m de lonxitude en conductor LA-110, que
parte da L.M.T. existente Francos-Santa Catalina e
final no C.T. Ventosa. Concello de Santa Comba.

Todas aquelas persoas ou entidades que se con-
sideren afectadas poderán presenta-las súas alega-
cións nesta delegación provincial, no prazo de trinta
días.

A Coruña, 14 de abril de 2000.
Jesús Espada Martínez

Delegado provincial da Coruña

Resolución do 3 de maio de 2000, da
Delegación Provincial da Coruña, pola
que se somete a información pública a
petición para declaración ambiental,
autorización administrativa, aprobación
do proxecto de execución e do proxecto
sectorial de incidencia supramunicipal
das instalacións que comprende o proxec-
to denominado Parque Eólico de Corzán.
(Expediente 5/1999).

En cumprimento do disposto no Decreto 442/1990,
do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambien-
tal para Galicia, Decreto 327/1991, do 4 de outubro,
de avaliación de efectos ambientais para Galicia,
os decretos 2617/1966, sobre autorización de ins-
talacións eléctricas, 2619/1966, sobre expropiación
forzosa e sancións en materia de instalacións eléc-
tricas, artigos 53 e 54 da Lei 54/1997, do 27 de
novembro, do sector eléctrico, artigo 25 da Lei
10/1995, do 23 de novembro, de ordenacion do terri-
torio de Galicia, e Decreto 205/1995, do 6 de xullo,
polo que se regula o aproveitamento da enerxía eólica
na Comunidade Autónoma de Galicia, someténse a
información pública por solicitude da empresa Unión
Fenosa Energías Especiales, S.A. as instalacións que
a continuación se describen:

Obxecto de información pública:

-Declaración ambiental.

-Aprobación do proxecto sectorial de incidencia
supramunicipal.

-Autorización administrativa e aprobación do
proxecto de execución das instalacións que com-
prende o proxecto Parque Eólico de Corzán.

Denominación: Parque Eólico de Corzán.

Peticionario: Unión Fenosa Enegías Especia-
les, S.A. R/ Betanzos, 1, 1º Esq. 15004 A Coruña.

Situación: concello de Negreira (A Coruña).

Localización (coordenadas poligonais en unidades
UTM):

A (X=511.500, Y=4.753.500)
B (X=513.500, Y=4.753.500)
C (X=516.000, Y=4.753.000)
D (X=516.000, Y=4.751.500)
E (X=517.000, Y=4.750.000)
F (X=517.000, Y=4.748.000)
G (X=514.500, Y=4.745.500)
H (X=511.000, Y=4.748.500)

Características técnicas do parque eólico:

-Nº de aeroxeradores: 22.

-Potencia nominal unitaria: 660 kW.

-Potencia total instalada: 14,52 MW.

-Tipo de aeroxedor: MADE AE-46/I.

-Producción neta anual estimada: 33.396 MWh/ano.
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Características técnicas da infraestructura eléc-
trica de xeración, transformación e interconexión:

-22 aeroxeradores tipo MADE AE-46/I de 660 kW
de potencia nominal unitaria.

-22 centros de transformación de 700 kVA de
potencia unitaria e relación de transformación
0,69/20 kV, instalados unitariamente no interior da
torre do aeroxerador coa súa correspondente para-
menta de seccionamento, manobra e protección.

-Liñas de media tensión subterráneas para eva-
cuación e enerxía a 20 kV, de interconexión entre
centros de transformación e centros de recollida de
media tensión ata o transformador de 66/20 kV da
subestación.

-Liñas subterráneas de cable de fibra óptica de
4 fibras, desde os aeroxeradores á subestación de
66/20 kV.

-Subestación transformadora de 66/20 kV para
evacuación de enerxía producida no parque eólico,
composta por un transformador principal de
66/20 kV e 20 MVA de potencia nominal e un trans-
formador para servicios auxiliares 20/0,38 kV, de
100 kVA de potencia nominal e seis celas de 20 kV
cos correspondentes equipos de control, secciona-
mento, manobra, medida e protección.

Todas aquelas persoas ou entidades que se con-
sideren afectadas poderán face-las súas alegacións,
nesta delegación provincial, no prazo de trinta días.

A Coruña, 3 de maio de 2000.

Jesús Espada Martínez
Delegado provincial da Coruña

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA,
GANDERÍA E POLÍTICA
AGROALIMENTARIA

Resolución do 7 de abril de 2000, da Dele-
gación Provincial de Pontevedra, pola que
se notifican as resolucións do expediente
sancionador AG-SA-131/1999-PO e dous
máis.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, notifícaselles ás persoas que
no anexo que se mencionan as resolucións dictadas
nos expedientes en data 27-3-2000, por infracción
ó Regulamento de epizootias, Decreto do 4-2-1955.

Para os efectos previstos no artigo 21 do Real
decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se apro-
ba o Regulamento do procedemento para o exercicio
da potestade sancionadora, os denunciados, no prazo
dun mes contado a partir do día seguinte ó da publi-
cación destos, poderán interpor recurso de alzada
ante o conselleiro de Agricultura, Gandería e Política

Agroalimentaria, de conformidade co establecido no
artigo 114 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

Pontevedra, 7 de abril de 2000.

José Manuel Gabeiras Vérez
Delegado provincial de Pontevedra

ANEXO

Expediente: AG-SA-131/99-PO.
Denunciado: Juan Cabaleiro Salgado.
Último enderezo coñecido: As Cardosas, nº 1-por-
tal 12-Redondela.
Feito denunciado: falta inscrición vehículo, falta de
carné de tratante e falta de guía de orixe.
Preceptos infrinxidos: incumprimento dos arti-
gos 52.4º, 212 e 213 do Decreto do 4-2-1955 polo
que se aproba o Regulamento á Lei de epizootias
de 20-12-1952.
Sanción: 24.000 pesetas segundo o artigo 212,
10.000 pesetas segundo o artigo 213 e 15.000 pese-
tas segundo o artigo 224.

Expediente: AG-SA-145/99-PO.
Denunciada: Graciana Pérez Comesaña .
Ú l t i m o e n d e r e z o c o ñ e c i d o : V i l a r i ñ o d e
Abaixo-A Ramallosa-Nigrán.
Feito denunciado: oposición á colaboración do
saneamento dos animais.
Preceptos infrinxidos: incumprimento do artigo 2.1.3
do Real decreto 1945/1983, do 22 de xuño.
Sanción: 25.000 pesetas segundo o artigo 2.1.3.

Expediente: AG-SA-147/99-PO.
Denunciado: Manuel Capón Carrascoño.
Último enderezo coñecido: r/ Independencia, 4-Vigo.
Feito denunciado: falta de certificado de inscrición
do vehículo e falta de guía de orixe e sanidade
pecuaria.
Preceptos infrinxidos: incumprimento dos arti-
gos 212 e 52.4º do Decreto 4-2-55 polo que se aproba
o Regulamento á Lei de epizootias de 20-12-52.
Sanción: 9.954 pesetas segundo o artigo 212 e
15.000 pesetas segundo o artigo 224.

Resolución do 13 de abril de 2000, da
Delegación Provincial de Ourense, de
notificación de acordo de iniciación do
expediente sancionador de epizootias
OU-T-48/2000.

De conformidade co estipulado no artigo 59.4º da
Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, que modifica a Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, notifícaselle á persoa que no
anexo se menciona que, con esta data, resolvín publi-
ca-lo acordo de iniciación do procedemento sancio-
nador por infracción da Lei do 20 de decembro de
1952, sobre epizootias (BOE do 23 de decembro),
e do seu Regulamento do 4 de febreiro de 1955,
modificado, entre outros, polo R.D. 1665/1976, do
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7 de maio (BOE do 21 de xuño), polo que se actua-
lizan as sancións, posto que, intentada a notificación,
esta non puido ser efectuada polo servicio de correos.

Noméase instructor do procedemento a Manuel
Pérez González, funcionario desta delegación pro-
vincial, do que se poderá promove-la súa recusación
en calquera momento da tramitación do procede-
mento, se concorre algunha das circunstancias pre-
vistas no artigo 29 da Lei 30/1992 citada.

A resolución será acordada polo delegado provin-
cial desta consellería. O interesado disporá dun pra-
zo de quince días contados a partir do seguinte ó
da publicación desta notificación, para que poida
examina-lo expediente na delegación provincial des-
ta consellería, sita na rúa Florentino López Cuevillas,
nº 4-6 baixo, e para achegar por escrito cantas ale-
gacións, documentos, informacións ou propostas de
probas coide convenientes na defensa dos seus
dereitos.

Conforme o establecido no artigo 13.2º do Regu-
lamento, do procedemento para o exercicio da potes-
tade sancionadora, do 4 de agosto de 1993 (BOE
nº 189, do 9 de agosto), de non se efectuaren ale-
gacións no prazo anterior, este acordo de iniciación
poderá ser considerado proposta de resolución deter-
minándose, para estes efectos, o importe da sanción.

O pagamento voluntario poderá implica-la termi-
nación do procedemento. Para efectua-lo deberá
emprega-los impresos normalizados que lle serán
facilitados nesta delegación provincial, no enderezo
indicado.

O que se lle comunica de acordo coa normativa
antes citada e co establecido no Regulamento do
procedemento para o exercicio da potestade san-
cionadora, aprobado polo R.D. 1398/1993, do 4 de
agosto.

Ourense, 13 de abril de 2000.

José Manuel Baltar Blanco
Delegado provincial de Ourense

ANEXO

Expediente: OU-T-48/2000.

Interesado: José Pérez Rojo.

DNI nº: 34.909.476.

Último enderezo coñecido: Zapeaus. Rairiz de Vei-
ga. Ourense.

Feitos denunciados: transportar no vehículo
OU-7819-U seis cabezas de gando ovino e dúas de
caprino desde a súa explotación en Zapeaus (Rairiz
de Veiga) con destino á feira de Xinzo de Limia,
sen esta-lo vehículo inscrito no Rexistro Provincial
de Sanidade Animal e sen identificación seis deles,
coas marcas oficialmente aprobadas.

Preceptos infrinxidos: artigo 52 do Regulamento
de epizootias (citado). Artigo 7 do Decreto 355/1994,
do 4 de decembro (DOG nº 240, do 15-12-1994).

Artigo 26.2º da Orde do 23 de agosto de 1995 (DOG
nº 169, do 4 de setembro).

Sanción: vinte mil (20.000) ptas.

Resolución do 13 de abril de 2000, da Dele-
gación Provincial de Ourense, de notifica-
ción da resolución do procedemento san-
cionador de epizootias OU-T-124/1999.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, modificada pola Lei 4/1999,
do 13 de xaneiro, notifícaselle á persoa que no anexo
se menciona que, con esta data, resolvín o proce-
demento sancionador, que tamén se indica, por
infracción da Lei do 20 de decembro de 1952, sobre
epizootias (BOE nº 358, do 23 de decembro) e do
seu Regulamento do 4 de febreiro de 1955, modi-
ficado entre outros polo R.D. 1665/1976, do 7 de
maio, polo que se actualizan as sancións (BOE
nº 174, do 21 de xuño), posto que intentada a noti-
ficación, non se puido practicar.

O importe da sanción será ingresado en calquera
entidade bancaria, na conta Tesouro Facenda Gale-
ga, recadación de multas e sancións, Sanidade Agro-
pecuaria nº 20460030284040039196 da Caixavigo
e Ourense, no prazo de quince días, contados a partir
do seguinte ó da publicación desta resolución.

Para efectualo deberá emprega-lo impreso norma-
lizado que lle será facilitado nesta delegación pro-
vincial, sita na rúa Florentino López Cuevillas, nº 4-6
baixo, 32003 (Ourense).

De non facelo dentro do prazo sinalado, proce-
deráse ó seu cobramento pola vía de constrinximento.

Non obstante o manifestado no parágrafo anterior,
contra esta resolución, que non pon fin á vía admi-
nistrativa, poderá interpor recurso de alzada ante
o conselleiro de Agricultura, Gandería e Política
Agroalimentaria no prazo dun mes, segundo esta-
blece o artigo 114 da Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, citada.

Transcorrido o prazo indicado sen formula-lo per-
tinente recurso, a presente resolución será firme para
tódolos efectos.

Ourense, 13 de abril de 2000.

José Manuel Baltar Blanco
Delegado provincial de Ourense

ANEXO

Expediente: OU-T-124/1999.

Interesado: Óscar Luis Pérez Barja.

DNI nº: 34.699.198.

Último enderezo coñecido: Camiño Caneiro, nº 16,
1º A. Ourense.
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Feito denunciado: transportar no vehículo
OR-5150-O tres animais da especie bovina, desde
Taboadela ó matadoiro de Celanova, carecendo da
folla de saneamento gandeiro e mais da tarxeta do
rexistro do vehículo para transporte de gando.

Preceptos infrinxidos: artigo 52 do Regulamento
de epizootias. Artigo 1 do Decreto 355/1994, do 4
de decembro (DOG nº 240, do 15 de decembro).
Artigo 1 da Orde do 23 de agosto de 1995 (DOG
nº 169 do 4 de setembro).

Sanción: vinte mil (20.000) ptas.

CONSELLERÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL
E TURISMO

Resolución do 11 maio de 2000 pola que
se anuncia a contratación, polo proce-
demento aberto, mediante concurso, dun-
ha asistencia técnica para a impartición
de varios cursos en materia turística.

A Consellería de Cultura, Comunicación Social e
Turismo, unha vez cumpridos os trámites adminis-
trativos correspondentes, resolve anuncia-la contra-
tación, polo procedemento aberto, mediante concur-
so, para a impartición de varios cursos en materia
turística.

Orzamento de licitación: catorce millóns cinco-
centas mil -14.500.000.- pesetas - (oitenta e sete
mil cento corenta e seis con setecentos cincuenta
e cinco -87.146,755 euros), no que se inclúen tódo-
los impostos e taxas legalmente esixibles.

Prazo de execución: desde a sinatura do contrato
e ata o 30 de outubro do ano 2000.

Garantía provisional: non se esixe.

Clasificación: non se require.

Exposición dos pregos: os pregos de cláusulas
administrativas e de prescricións técnicas que rexen
na contratación atópanse ó dispor dos interesados
no Servicio de Fomento e Promoción da Dirección
Xeral de Turismo da Consellería de Cultura, Comu-
nicación Social e Turismo así como nas súas dele-
gacións provinciais.

Prazo de presentación de proposicións: as propo-
sicións faranse ata as 14 horas do décimo quinto
día natural, contado desde o seguinte ó da publi-
cación deste anuncio de licitación no Diario Oficial
de Galicia. Os licitadores farán as súas proposicións
consonte o prego de cláusulas administrativas e mai-
lo de prescricións técnicas que rexen a contratación,
e con estricta suxeición ó modelo que figura como
anexo I ó referido prego de cláusulas administrativas.

Lugar e presentación de proposicións: no Rexistro
Auxiliar da Dirección Xeral de Turismo da Con-
sellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo
consonte o determinado na cláusula 3.2.4 do prego
de cláusulas administrativas que rexen a contrata-
ción. Así mesmo, será posible a presentación de ofer-
tas ó abeiro do determinado no artigo 100 de Regu-
lamento xeral de contratación.

Documentación para presentar polos licitadores:
a determinada na cláusula 3.2.4 do prego de cláu-
sulas administrativas que rexen a contratación.

Lugar e data de apertura de proposicións: na sala
de xuntas da Dirección Xeral de Turismo da Con-
sellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo,
pola mesa de contratación, e ás 11 horas do quinto
día natural seguinte ó do remate do prazo de admisión
de solicitudes. De coincidir en sábado ou festivo
a referida data, o acto de apertura terá lugar o inme-
diato día hábil seguinte no mesmo lugar e hora.

O importe deste anuncio será por conta do
adxudicatario.

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2000.

Jesús Pérez Varela
Conselleiro de Cultura, Comunicación Social

e Turismo

CONSELLERÍA DE SANIDADE
E SERVICIOS SOCIAIS

Resolución do 7 de abril de 2000, da
Delegación Provincial de Pontevedra,
relativa á baixa de oficio no Rexistro
Sanitario de Alimentos.

Transcorridos un mínimo de cinco anos desde que
se lles concedeu a autorización ou validación sani-
taria de funcionamento ós establecementos e/ou
industrias, inscritos no Rexistro Xeral Sanitario de
Alimentos, cos números de rexistro de alimentos que
se relacionan no anexo I, e non sendo posible noti-
ficalo polas canles ordinarias, faise público para os
efectos de que, en cumprimento do disposto no artigo
9 do Real decreto 1712/1991, do 29 de novembro,
o representante da citada entidade subscriba a soli-
citude de validación, que se lle facilitará nesta dele-
gación, e no caso de que a solicitude de validación
non teña entrada no rexistro xeral desta delegación
provincial no prazo de dez días hábiles a partir do
día seguinte ó da publicación da presente, enten-
derase que os citados establecementos e/ou indus-
trias cesaron na súa actividade, polo que se pro-
cederá a dar de baixa de oficio o número de rexistro
sanitario correspondente.

Pontevedra, 7 de abril de 2000.

Mª Dolores Pan Vázquez
Delegada provincial de Pontevedra
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ANEXO

Nº R.S. RAZÓN SOCIAL DNI/NIF CONCELLO DOMICILIO INDUSTRIAL

10 4477 PO CONSERVERA CAMPOFRIO, S.A. A09000928 VIGO ARAGON, 220-O TRONCAL

10 7045 PO CONCELLO DE ARBO 0 ARBO CONSISTORIO

10 7484 PO EXIM DE VIGO, S.L. 0 BAIONA FONDES DA BAHIA

10 7668 PO CENTRAVI, S.L. B36161297 MEAÑO PAZO-XIL, S/N

12 281 PO PELETEIRO OTERO, JACINTO 35131207 BUEU PRAIA DE BELUSO

12 681 PO GONZALEZ MARIN, BERNARDO 35152240 VIGO BOLIVIA 19, 4º

12 698 PO PESQUERA INDUSTRIAL GALLEGA, S.A. A36602043 VIGO AVDA. CAMELIAS, 58-1º

12 701 PO MARISCOS ARGIBAY 0 O GROVE O GROVE

12 702 PO PESCAVAL, S.A. A36621415 VIGO FELIPE SANCHEZ, 16-2

12 703 PO SECO GONZALEZ, ENCARNACION 0 O GROVE O GROVE

12 705 PO KUKO, S.A. A3600519 VIGO AV. BEIRAMAR, 43

12 706 PO SANTODOMINGO E HIJOS, S.L. B35001585 VIGO GARCIA BARBON, 121

12 719 PO LOPEZ PICON, TOMAS 35934262 VIGO TORRECEDEIRA, 66-1º A

12 720 PO VASCOMAR, S.A. A36312075 VIGO CANOVAS DEL CASTILLO, 4-2º

12 731 PO PESQUERA PIMAR, S.L. B36607653 VIGO AVDA. BEIRAMAR, 43

12 744 PO MORGADO DEL RIO, ANTONIO 421321 VIGO ILLA DE TORALLA

12 762 PO CEFALOPODOS CONGELADOS, S.A.-CECOSA A36618023 VIGO AV. BEIRAMAR, 2-TRAVESIA A-17

12 767 PO ITXAS-ALDE, S.A. A48060966 VIGO AVDA. BEIRAMAR, 43

12 777 PO COMERCIAL MARISQUERA DE GALICIA, S.L. B36000735 CANGAS PEIRAO DE OJEA, S/N

12 995 PO MOLINOS PUENTEARNUELAS, S.L. B36008357 VILANOVA DE AROUSA PONTE ARNELAS

12 1001 PO MARISCOS VIVOS, S.A.-MAVISA A36623105 VIGO SAN ROQUE, 80

12 1035 PO CANTOARENA, S.A. A36014462 MARIN CALVO SOTELO, 114

12 1041 PO MOSCOSO VIZCAINO, JOSE LUIS 35946941 VIGO URUGUAI, 4-1º ESQDA.

12 1060 PO MARPESA, S.A. A36623080 VIGO ISAAC PERAL, 2-BAIXO

12 1217 PO GIRALDEZ GONZALEZ, Mª DEL PILAR 76978394 NIGRAN MAION-A RAMALLOSA

12 1218 PO FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL Y OTROS, C.B. 35822131 VIGO AVDA. BEIRAMAR 43

12 1219 PO PESCAMARTIN, S.A. A36649036 VIGO POLICARPO SANZ, 17

12 1239 PO BARRERAS MASSO, SALVADOR 35823281 VIGO PZ. DE COMPOSTELA, 14

12 1276 PO TACON LEIRO, ALBINO LUIS 35373127 O GROVE ENSEADA

12 1277 PO SOUTULLO TORRES, JOSE 35204906 O GROVE ENSEADA

12 1302 PO VAPORMATRA, S.A. A36616670 VIGO PTO. RICO, 14

12 1329 PO GARCIA BLANCO, CESAR 0 O GROVE BRAÑIL

12 1330 PO MARPES, S.A. A36623841 VIGO URUGUAI, 4

12 1331 PO ASOC. PROV. ARMAD. BUQ. PESC. L. ESPAÑOL Y S. PORTUG. G36624708 VIGO PIZARRO, 11-4º

12 1332 PO ASOC. PROV. ARMAD. BUQ. DEL GRAN SOL-ARPESOL G36624682 VIGO PIZARRO, 11-4º

12 1334 PO MARISCOS ALEJANDRO, S.A. 0 O GROVE HOTEL DON ANGEL

12 1335 PO MARUXIA, S.A. A36609770 VIGO GRAN VIA, 112

12 1338 PO PESQUERA LANDA, S.A. A36608248 VIGO TORRECEDEIRA, 124-VIGO

12 1339 PO MARITIMA DEL MIÑO, S.A. A36608255 VIGO GRAN VIA, 112

12 1343 PO MARISCOS CLEMENTE E HIJOS, S.L. B36049419 RIBADUMIA LG. LOIS

12 1349 PO ARMADORES CORUÑA VIGO, S.A.-ARCOVISA B/C ROSENDO DAVILA A36605137 VIGO GRAN VIA, 20-OF. 1

12 1361 PO FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 35907158 VIGO SAN FRANCISCO, 49-PTO. PESQUEIRO

12 1394 PO SPANISH INTERNATIONAL FOODS, S.A. A36620375 VIGO MARQUES DE VALLADARES, 29-31

12 1413 PO PARQUES DEL MAR DE AROSA, S.L. B36013928 VILAGARCIA DE AROUSA SANTA EULALIA, 16

12 1428 PO P.3. SOCIEDAD LIMITADA B36020709 MARIN PEIRAO PESQUEIRO, S/N

12 1436 PO SEAFIN, S.L. B36625788 VIGO BARCELONA, 31-1º D

12 1444 PO FERNANDEZ CABODEVILLA, BELARMINO 35858834 VIGO CANOVAS DEL CASTILLO, 4

12 1465 PO PETIT-SOL, S.A. A4806237 BUEU RUA NOVA DE ARRIBA, 50-BELUSO

12 1466 PO TARPON, S.A. A36612174 VIGO SAN FRANCISCO, 29

12 1484 PO PLEAMAR EXPORT 0 VIGO PRAZA DE COMPOSTELA, 27

12 1485 PO BRAGA VALLE, BENITO FERNANDO 35136753 VIGO MONTERO RIOS, 108

12 1491 PO GARSA, S.A. A35004935 MARIN R/BANDA DO RIO, 5

12 1584 PO IMPEFRES, S.L. 0 VIGO CANOVAS DEL CASTILLO, 4

12 1585 PO MERCANTIL NOROESTE, S.A. A36614238 VIGO RONDA, 33

12 1586 PO PIÑEIRO NOGUEIRA, MIGUEL 35898506 VIGO CANOVAS DEL CASTILLO, 4

12 1587 PO CONSTELA ACASUSO, JOSE ANTONIO 35221216 PONTEVEDRA PEDREIRA, S/N

12 1773 PO LAFUENTE IBERICA CONSERVAS, S.A. A36607390 VIGO BOLIVIA, 2

12 1864 PO JOSE ALFAYA, S.A. A36625655 VIGO POLICARPO SANZ 17, 6ºB

12 1948 PO MARTINEZ LAGO, SANTIAGO 35409864 VIGO A RIOUXA-RIOS ED. FRIGALSA

12 1962 PO MARGAR, S.A. A36613415 VIGO MANUEL NUÑEZ 2, 4º

12 2048 PO MUNDIAL DEL MAR, S.A.-MUNMARSA A36627735 VIGO CANOVAS DEL CASTILLO 10, 9ºGH

12 2066 PO ALEJANDRO GONZALEZ LEZA, S.L. 0 OIA A GUARDA

12 2092 PO ALONSO RODRIGUEZ, SANTIAGO 35813821 VIGO GARCIA BARBON, 32-BAIXO

12 2101 PO VIVEROS DE MARISCOS DE LA GUARDIA, S.A. A36010288 A GUARDA CALVO SOTELO, 90

12 2126 PO ASOCIACION DE OSTRICULTORES DE GALICIA G36017150 PONTEVEDRA ANDRES MELLADO, 9-1º

12 2172 PO PARAMA GAVIA, JUAN JOSE 0 O GROVE O GROVE

12 2198 PO EXPORTADORES DE CONSERVAS, S.A.-SADECO A36032919 VILAGARCIA DE AROUSA JUAN F. FONTAN, 9-2ºB

12 2235 PO COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTAD. VIGUESA, S.A. A36629673 VIGO RECONQUISTA, 4

12 2248 PO MULTA ALVAREZ, JOSE ANTONIO 35543724 TUI RELLE 1

12 2263 PO GALEGA DE PEIXE, S.A. A36021871 PONTEVEDRA SALVADOR MORENO 32, 1º

12 2269 PO DOVALO GOMEZ, JOSE Mª 0 SANXENXO SANXENXO

12 2294 PO FRAGA MASCARO, RAUL 0 O GROVE O GROVE

12 2322 PO PUERTA ROMALDE, JOSE 36002440 VIGO M. QUINTANA, 3-BAIXO-VIGO
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Nº R.S. RAZÓN SOCIAL DNI/NIF CONCELLO DOMICILIO INDUSTRIAL

12 2661 PO BARREIRO DEL RIO, JOSE LUIS 35396948 MOS AVDA. DO REBULLON-PUXEIROS

12 2671 PO FALCON FONTAN, GUILLERMO 9330 VILAGARCIA DE AROUSA CALEIRO S/N

12 2677 PO VANAMEI, S.A. A36631190 VIGO TORRECEDEIRA, 109-BAIXO

12 2690 PO BAUTISTA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 35838585 VIGO AV. HISPANIDADE, 69

12 2757 PO RODRIGUEZ, JOSEFA 35797040 VIGO AVDA. CASTELAO-BLOQUE 24-8º D

12 2758 PO FERNANDEZ RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL 35277771 MOAÑA RAMON CABANILLAS 126

12 2759 PO PARADA MIGUEL, JAIME 35839986 VIGO MEXICO, 36-4º

12 2760 PO RIO RIOS, JOSE DEL 36050503 VIGO AVDA. CASTELAO, 200-14º B-VIGO

12 2786 PO FERNANDEZ OUBIÑA, RAMON 35416885 VILANOVA DE AROUSA ESTRADA DAS SINAS

12 2788 PO VELOSO REGUEIRO, JOSE 36012592 VIGO TRAVESIA DE VIGO 29, 2º

12 2854 PO FERNANDEZ OUBIÑA, RAMON 35416885 VILANOVA DE AROUSA ESTRADA DAS SINAS

12 2870 PO NUÑEZ CASTIÑEIRAS, MANUEL 35127797 SANXENXO R/A IGREXA, 3

12 2873 PO GONZALEZ CORRAL, JOSE 35272097 CANGAS BALEA 9

12 2963 PO PESCADOS CARPE, S.L. B36634533 MOAÑA VERDEAL-DOMAIO

12 3008 PO CRESPO RODRIGUEZ, SERAFIN 35403865 VILABOA COBRES

12 3016 PO RODRIGUEZ ALONSO, JOSE CARLOS 35783155 VIGO TOMAS A. ALONSO, 209

12 3039 PO IM-EX DĹOPEZ, S.L. B36113603 PONTEAREAS AREAS-GANDARA S/N

12 3045 PO PESCADOS AROSA, S.L. B36021137 VILANOVA DE AROUSA LA BASELLE

12 3049 PO GARCIA NOGUEIRA, EUGENIO 35262324 MARIN PUMARIÑOS 110

12 3083 PO VIVEROS DE MARISCO RIAS BAJAS, S.L. B36635381 VIGO PEIRAO DE CANIDOS, S/N

12 3088 PO CARBALLO GONZALEZ, LUIS 35270945 PONTEVEDRA CINE-ESTRIBELA

12 3145 PO DE LA MAR, S.L. B36029387 VILABOA COBRES

12 3160 PO MARTINEZ PEREIRO, CANDIDO 36010804 O PORRIÑO PLG. TORNEIROS, 7-2

12 3161 PO GALICIA DEL MAR, S.A. A36635894 VIGO POLICARPO SANZ, 17-4ºG

12 3194 PO CEMAR, S.L. 0 VIGO TORRECEDEIRA, 157

12 3218 PO PASTORIZA SOTELO, FELIX 76833331 BUEU APTO. CORREOS, 31

12 3219 PO FRIGORIFICOS OUBIÑA, S.A. A36019131 VILAGARCIA DE AROUSA A LAXE, 8

12 3243 PO ERALA GALICIA, S.A. A36623908 VIGO AV. BEIRAMAR, 83-EDIF. MAR

12 3244 PO SOTOPESCA, S.A. A36638153 VIGO REPUBLICA ARXENTINA, 16-6º

12 3259 PO UNION FISH PORT, S.L. B36638690 VIGO SAN FRANCISCO, 25-1º

12 3280 PO VALEIRAS GRAÑA, ERNESTO MIGUEL 35983219 VIGO PINTOR COLMEIRO, 99-7º A

12 3288 PO PESQUERA SANTODOMINGO, S.A. A36635936 VIGO URZAIZ, 68

12 3292 PO PEREIRA PIÑEIRO, LUIS 35504384 NIGRAN A RAMALLOSA

12 3299 PO POYAN REGUERA, CARLOS F. 35920442 REDONDELA A PORTELA, 1

12 3300 PO PESVI, S.L. B36031656 REDONDELA VILAR DE INFESTA-REDONDELA

12 3313 PO PESCADOS COSMAR, S.L. B36640068 VIGO R/DEHESA, 60-SAN PAIO NAVIA

12 3315 PO PRODUCTORA DEL MAR, S.A. A36034098 VILAGARCIA DE AROUSA A MARIÑA, 40

12 3351 PO IBER-PEIXE, S.A. A36635878 VIGO CANOVAS DEL CASTILLO, 10

12 3356 PO ESPERON OTERO, ANTONIO 6423 POIO CHANCELAS-COMBARRO

12 3370 PO IMPEXMAR, S.A. A36641579 VIGO A CORUÑA 36, 6º

12 3376 PO VIDAL BARREIRO, JOSE 35416768 VILANOVA DE AROUSA AS SINAS

12 3384 PO MOSTEIRO ALONSO, CONSUELO 35287309 POIO ARIS-ZAPATA

12 3385 PO MALLO GONZALEZ, BENJAMIN 35261889 O GROVE O CON, 20

12 3435 PO WITTE IBERICA, S.A. A36639524 VIGO EDIF. FRIGALSA, A RIOUXA, S/N

12 3437 PO ICOPESA A36603355 VIGO JULIAN ESTEVEZ, 30

12 3441 PO ALVAREZ LOPEZ, CAMILO 35914120 O GROVE PTO. PESQUEIRO-DPTO. 7

12 3464 PO FREIRE PUJALES, ANTONIO 35820769 VIGO CASIANO MARTINEZ, 34

12 3465 PO PESCADOS NIGRAN, S.L. B36638559 NIGRAN A TARELA

12 3468 PO DEZA CASTRO, MILAGROS 35393647 SANXENXO CERVANTES, 9-2º-PORTONOVO

12 3478 PO SALGARIA, S.L. B36640258 VIGO BEIRAMAR, 41

12 3495 PO MARISCOS CANIDO, S.A. A36642015 VIGO MARQUES VALLADARES, 34-OF. 10

12 3580 PO PESCADOS ALMAS, S.A. A36642718 VIGO AV. BEIRAMAR, S/N

12 3581 PO UNION HISPANO-PORTUGUESA, S.A. A36034767 PONTEVEDRA AVDA. DE VIGO, 15

12 3582 PO CIMAPE, S.L. B36651339 VIGO R/REAL, 14

12 3595 PO MOINESA, S.A. A36642932 VIGO TRAVESIA DE VIGO, 9-BAIXO

12 3617 PO ALONSO UCHA, JESUS A. 36074281 VIGO CANCELEIRO 52

12 3618 PO COMERCIO DE TUNIDOS, S.A. A36017671 VILAGARCIA DE AROUSA AGRO DE QUINTANS-ZAMAR-RUBIÁNS

12 3619 PO ALVAREZ CRESPO, JOSE M. 0 VIGO PRAZA DEL PROGRESO

12 3663 PO PEIXEMAR, S.A. A36640316 VIGO R/JACINTO BENAVENTE, S/N

12 3679 PO DIAZ PEREZ, Mª ROSA 35855646 REDONDELA CESANTES

12 3690 PO ALVAREZ ALVAREZ, RAFAEL 71761219 PONTEVEDRA ERNESTO CABALLERO, 30

12 3697 PO ISCON PESCA, S.L. 0 A GUARDA REPUBLICA DOMINICANA, 30

12 3705 PO PESQUERIAS M.A., S.L. B36039543 CANGAS AVDA. CANGAS, 64

12 3711 PO PESQUERIAS Y ORDOÑEZ, C DE B. E36042042 PONTEVEDRA A. IGLESIAS VILARELLE, 3-11º D

12 3712 PO SOUTULLO VAZQUEZ, JOSE MANUEL 35373494 SANXENXO NOALLA-TELLEIRO

12 3749 PO IGLESIAS SEOANE, RAMON 214094 VIGO SAN FRANCISCO 35, 3º

12 3752 PO GISTAU LOPEZ-DORIGA, ENRIQUE 1474974 VIGO GARCIA BARBON, 58-1ºD

12 3761 PO GESTION EXTERIOR Y COMERCIO, S.A. A36641504 VIGO R/MANUEL NUÑEZ, 2

12 3871 PO CEDAL, S.A. A36647238 VIGO HERNAN CORTES 3, 1º

12 3913 PO PADOMAR, S.A. A36042265 MARIN PITANXO-MATOS, 2

12 3916 PO PITA GARCIA, MARCELINO HILMAR 32639911 MARIN JAIME JANER, 79

12 3918 PO PESCAELISA, S.A. A36640894 VIGO ESPIÑEIRO, 2

12 3933 PO JOSE CANTERO, S.A. A36649572 VIGO OLIVA, 4

12 3947 PO LAGO DIAZ, MARCOS 36049356 VILABOA COBRES

12 3954 PO RODRIGUEZ PARIS, ALDO ALFREDO 35564696 O PORRIÑO O CASTELO-CANS

12 3968 PO ESCUDERO MONTES, Mª ISABEL 15880009 VIGO SAN FRANCISCO, 57-BAIXO
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12 3971 PO COPESA G.G.G., S.A. A36045029 PONTEVEDRA AV. MARQUES VALTERRA, 117-B-ESTRIBELA

12 4008 PO DISTRIB. Y PROD.DE ALIMENTAC, S.A.-DIPROLSA A36631133 VIGO SAN SALVADOR, 6

12 4056 PO FABRICANTES GALLEGOS REUNIDOS, S.A. A36046118 VILAGARCIA DE AROUSA ZAMAR-RUBIÁNS

12 4061 PO CARBALLO GOMEZ, S.A. A36652303 VIGO R/VENEZUELA, 46

12 4083 PO LISTE JUNCAL, GALDINO 42779520 SANXENXO A FLORIDA, S/N

12 4107 PO GALLEGA DE PRODUCTOS, S.A.-GALPROSA A36047595 O GROVE FONTIÑA, 2

12 4192 PO PESCACUATRO A36045367 MOAÑA VILELA-TIRAN

12 4197 PO ALVAREZ DOVALO, MIGUEL ANGEL 35263225 O GROVE ARDIA, S/N

12 4222 PO BROCKERS CIAL. GALICIA, S.L. B36653483 VIGO POLICARPO SANZ, 1-OF. 218

12 4239 PO QUILUCHO, S.L. B36025302 SANXENXO LONXA PORTONOVO

12 4244 PO BOAMAR, S.L. B36656114 VIGO TOMAS A. ALONSO, 220

12 4247 PO CERQUEIRO-DIAZ, S.L. B36048510 VIGO BEIRAMAR, 43

12 4248 PO COSTA VIEITES, JOSE MANUEL 35349287 VIGO AV. BEIRAMAR, 43

12 4250 PO BECLECE, S.L. B36652378 VIGO BEIRAMAR, 43

12 4284 PO PORT-PES, S.L. B36050607 CANGAS PABLO IGLESIAS, 14-CANGAS

12 4290 PO COMERCIAL JUCAR VIGO, S.L. B36652410 VIGO DR. CORBAL, 70

12 4296 PO CIALZORA. DE PESCADOS GALLEGA, S.L. B36044600 PONTEVEDRA R/MARQUES DE VALTERRA, 75-ESTRIBELA

12 4297 PO UNION DE PESCADOS DE MARIN, S.A. A36050292 PONTEVEDRA MARQUES DE VALTERRA, 117-ESTRIBELA

12 4325 PO GUIMERANS LOPEZ, EUGENIO 35162139 MARIN MARQUES DE VALTERRA,
95-BAIXO-ESTRIBELA

12 4376 PO RIO SALOR, S.A. A36623004 VIGO AVDA. CAMELIAS, 50-1º

12 4400 PO BIGPESCA, S.L. B36656775 VIGO BEIRAMAR, 41

12 4401 PO ELFEMAR, S.A. A36650018 VIGO R/PI Y MARGALL, 102-5ºE

12 4424 PO GAPEIVI, S.L. B35698300 VIGO LUIS TABOADA, 21-5º

12 4439 PO VAZQUEZ DIEZ, FELIPA 12150200 TUI AS BORNETAS, 25

12 4448 PO RODRIGUEZ ALVES, MANUEL 36050386 VIGO AVDA. CASTRELOS, 80

12 4468 PO PESCADOS DURAN, S.L. B36658185 VIGO SAN FRANCISCO, 25-1D

12 4507 PO VILLAMAR B36055879 VILAGARCIA DE AROUSA AVDA. MATOSINHOS, 2-2º

12 4521 PO VIPOR, S.A. A36660637 VIGO GARCIA BARBON, 37-OF. 6

12 4530 PO PUERTO OVIEDO, S.L. B36655835 BAIONA CIDADE DE VIGO, 5-4º D

12 4627 PO FEVEMAR, S.L. B36643187 VIGO PINTOR COLMEIRO, 99

12 4629 PO HIPOS, S.L. B36662054 VIGO URZAIZ, 68

12 4630 PO PESCADOS ATLANTICO, S.L. B36640159 VIGO CONDESA CASA BARCENA

12 4632 PO C.B. FREIJE MILLA E36662641 VIGO ALCABRE, S/N

12 4634 PO PEDRALONGA, S.L. B36057503 PONTEVEDRA AVDA. MARQUES DE VALTERRA, 95

12 4635 PO ALIMENTACION DE GALICIA, S.A. A36029551 VILAGARCIA DE AROUSA PREGUNTOIRO, S/N

12 4674 PO ABAL LAGO, CARLOS 76896159 REDONDELA CESANTES-O CARBALLIÑO

12 4675 PO COMERCIAL PESQUERA DE QUELLON, S.A. A36058865 O GROVE URB. SINEIRO, 49

12 4676 PO GESTORA NAVAL DEL ATLANTICO, S.A. A36652899 VIGO PRAZA DE PORTUGAL, 1

12 4681 PO MARTINEZ Y CENDON, S.L. B36662005 PONTEVEDRA AV. DA FLORIDA 34, 3º ESQDA.

12 4769 PO PESGAL S.L. B36100394 POIO CHANCELAS 54

12 4773 PO PANAVIGOMAR, S.A. A36680072 VIGO AVDA. GARCIA BARBON, 107

12 4777 PO MARSELVA, S.A. A17126939 VILAGARCIA DE AROUSA CASTELAO 17

12 4831 PO IBERGALICIA, S.A. A36663615 VIGO SANTODOMINGO, 6

12 4883 PO GARSA, S.A. B/C ILLA DE TAMBO A36004935 MARIN LAMEIRA, 24

12 4884 PO PESQUERAS MORABAL, S.A. A36016871 MOAÑA AVDA. JOSE COSTA ALONSO 34

12 4921 PO EXPORGAL, S.L. B36103083 MARIN CALVO SOTELO, 18

12 4941 PO CASTREJE, S.L. B36663250 VIGO COLON, 4-3ºD

12 4977 PO LANGOMARIN, S.L. B36108199 MARIN R/REP. ARXENTINA, 32

12 4983 PO MAREL INDUSTRIAL, S.A. A78607652 A GUARDA CERVANTES, 2-1º

12 4985 PO TOSIMPOR, S.L. B36106136 VILAGARCIA DE AROUSA CERVANTES-CARRIL, BAIXO-18

12 5018 PO PEIXESAPO, S.A. A36663433 VIGO URUGUAI 8, 6º OFICINA

12 5022 PO NOGUEIRA GONZALEZ, JOSE L. 35445264X VILANOVA DE AROUSA TREMOEDO

12 5048 PO NEGOCIADOS MARITIMOS ASOCIADOS, S.A. A36631497 CANGAS AVDA. DE OURENSE, 111

12 5101 PO SANLAGO, S.L. B36680635 VIGO AVDA. GARCIA BARBON, 117

12 5102 PO LAGOSAN, S.L. B36680643 VIGO AV. GARCIA BARBON, 117

12 5109 PO ILLERIA PESQUERA, S.L. B36043057 CAMBADOS HOSPITAL, 21

12 5116 PO COMERCIALIZACION DE PRODUC. DOMAR, S.L. B36055796 MARIN R/OUTEIRO, 24

12 5130 PO VALVERDE LIZARRAGA, J. OSCAR 35979455A VIGO HERNAN CORTES, 3

12 5167 PO NAVEGANTES, S.A. B/C NAVEGANTES A36641603 VIGO PRAZA DE COMPOSTELA, 19-1º

12 5169 PO PESCADOS MOAÑA, S.L. B36695096 MARIN SERAFIN AVENDAÑO, 12

12 5181 PO MARISCOS PORTELA, S.A. A36052918 MOAÑA CONCEPCION ARENAL, 220

12 5245 PO BRAVOMAR, S.A. A35219450 VIGO MARQUES DE VALTERRA 17, 1º OF. 2

12 5290 PO GONZALEZ MOREIRO, LUIS 36045821 VIGO BARCELONA, 52-5ºA

12 5317 PO GUISASOLA ARENAZ, JOSE MANUEL 35316302 PONTEVEDRA PEDRA DO LAGARTO, S/N-O MARCO

12 5593 PO EUROMAR PRODS. ALIMENTARIOS, S.A. A36720837 VIGO CANOVAS DEL CASTILLO 10

12 5594 PO ULTRACONGELADOS DEL NOROESTE, S.L. B36145621 PONTEVEDRA CL. MOLLAVAO 147

12 5595 PO ORENSANA VIGUESA CIAL. DE CONGELADOS B36724144 VIGO STO. CRISTO 10-BOUZAS

12 5607 PO NORAY VIGO, S.L. B36125615 VIGO ALCALDE GREGORIO ESPINO 2

12 5618 PO PESCASA, S. L B36731941 VIGO MARQUES DE VALLADARES 21, 2º

12 5623 PO TESTALMAR, S.L. B36154540 CAMBADOS INFANTAS, 1

12 5625 PO MILLA GONZALEZ, JESUS MARIA 36016493 BAIONA URB. EL BOSQUE, 12

12 5645 PO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA ELENA 35763120Y VIGO AVDA. DA FLORIDA, 95-7º B

12 5664 PO NAVECOT, S.L. B36145806 VILANOVA DE AROUSA AS SINAS, 3 A

12 5672 PO EUROCONSER, S.L. B36734887 VIGO REP. ARXENTINA 2, 3º

12 5711 PO GALACTUN, S.A. A36159960 VILAGARCIA DE AROUSA ZAMAR-RUBIÁNS
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12 5769 PO INTEROCEAN DE PESCA, S.L. B36740801 VIGO AVDA. BEIRAMAR, 57-A-2º

12 5796 PO MENDIPEZ, S.L. B36735702 VIGO MARQUES DE VALLADARES, 14-OFC. 9

12 5805 PO PESQUERA LA ROSA, S.L. B36172351 BUEU A ROSA, 53-BELUSO

12 5806 PO ALDAN-IMPORT, S.L. B36171544 BAIONA R/RAMON BARES, 2-2º

12 5851 PO PESQUERA DE COMBARRO, S.L. B36693349 VIGO SAN FRANCISCO, 35

12 5934 PO FRESVEN, S.L. B36711430 VIGO VELAZQUEZ MORENO 2, BAIXO

12 6015 PO GASHTET, S.L. B36155372 PONTEVEDRA SALVADOR MORENO, 127-129

12 6165 PO FIPOGEL, S.L. B36719086 VIGO EDIF. FRIGALA-A RIOUXA-TEIS

12 6646 PO MAKORAL, S.L. B36184745 CAMBADOS HOSPITAL, 21 BAIXO

12 6670 PO PESCADOS RAMORTA, S.L. B36153526 MARIN LAMEIRA, 24

12 6905 PO VIGUESA DE MARISCOS, S.L. B36760197 VIGO A CORUÑA, Nº 24

16 290 PO ESTABLECIMIENTOS MORO, S.A. A29000940 VIGO LUIS TABOADA, 4-BAIXO

16 388 PO ACEITES RIAS BAJAS, S.A. A43027101 VIGO AVDA. DE GUIXAR, 78

19 801 PO ALVAREZ PRIETO, FRANCISCO 0 VIGO CRISTO, 47

20 3271 PO PEREIRO FIGUEROA JOSEFA CONFITEIRA LUFI 35952143 VIGO GRAN VIA, 54

20 3985 PO MANUEL ARRONDO MORO, S.L. B36616878 VIGO COLON, Nº 9

20 4387 PO CONFITERIA LAS COLONIAS-RODRIGUEL ALONSO, MODESTO 35820246 VIGO PRINCIPE, 53

20 4833 PO CONFETERIA MARQUESITA-SOUSA SOUSA, JULIO 35472554 PONTEAREAS REVERIANO SOUTULLO, 1

20 6023 PO LINO RODRIGUEZ, JESUS 0 PONTEVEDRA AVDA. MONTERO RIOS, 92

20 7328 PO GONZALEZ MARTINEZ, LUIS 35531581 PONTEAREAS COSTA SAN GREGORIO, 4

20 7343 PO PANIFICADORA DE MONDARIZ, C. B. 32755326 MONDARIZ LG. NEROUCES, S/N

20 8538 PO GUADALUPE PARGA IGLESIAS-ĆONFITERIA LA UNION 36007124 VIGO MARIA BERDIALES, 3

20 10251 PO SANTIAGO GARCIA, LUIS ALFREDO 35276880 BUEU PAZOS FONTENLA, 42

20 10733 PO CRESPO FERNANDEZ, LUIS 34534374N PONTEAREAS AREAS

20 20443 PO FARTURA, S.L. B3665638 VIGO BADAJOZ, 22

20 20939 PO ALONSO FRANCISCO, JOSE ANTONIO 34871905 VIGO TERCIO DE AFORA, Nº 13-SOTO

20 23065 PO ORVIPAN, S.A. A36699213 VIGO ESTRADA DA COSTA, 62

20 24946 PO COMERCIAL SAN REMO, S.L. B36645786 VIGO AVDA. ATLANTIDA 134

20 25776 PO EL MENU DE MARIN, S.L. B-36259331 MARIN JAIME JANER, 48

21 1093 PO UNEXCASA-UNION DE EXPORTADORES DE CASTAÑAS 0 VIGO PRAZA DE COMPOSTELA 9-1º VIGO

21 1790 PO FRUTAS Y TRANSPORTES DOMINGUEZ A36009827 PONTEVEDRA SERRA 32

21 4140 PO GONZALEZ CARRERA, EDUARDO 35928261 VIGO ESTRADA PROVINCIAL-VIGO

21 10005 PO FRUTAS PUENTE, S.L. B36018166 VILAGARCIA DE AROUSA RUBIÁNS, S/N

21 11078 PO ESCUER HERMANOS, S.A. A25011842 VIGO MERCADO DE RAVISO-VIGO

21 11173 PO PEREZ ALBOREZ, ANTONIO 76988271 GONDOMAR ELDUAYEN, 25

21 11174 PO DIAZ VILLAVERDE, JULIO 35938284 VIGO MERCADO DE RAVISO-VIGO

21 11470 PO ALVAREZ ALVAREZ, RAFAEL AVELINO 71761216 PONTEVEDRA ERNESTO CABALLERO, 30

21 12495 PO ALMOFREY, S.A.T. F36057768 PONTEVEDRA PORTAMUIÑO-BORA

23 606 PO APIMEL, S.A. A36624435 VIGO MEXICO, 45

23 717 PO LOPEZ FLOREZ, FRANCISCO 35155062 VIGO CORUXO-ROZA

23 844 PO MENDAÑA MORAN, HERMINIO 10128031 VIGO COUTADA, 78-VIGO

23 845 PO DIAZ RODRIGUEZ, ALBINO 33772062 VIGO ILLAS BALEARES, 15-BAIXO-VIGO

23 1741 PO ALVAREZ MARTINEZ, JESUS 35896380 GONDOMAR DONAS

23 1759 PO VILLANUEVA MARTINEZ, JOSE 35292322H POIO PEDAPORTA, 1-COMBARRO

24 54 PO VARELA GRASSI, FERNANDO 35839138 PONTEVEDRA CORBACEIRAS, 30

24 175 PO SUAREZ Y CIA, S.A. A36601987 VIGO AREAL, 18-2º

24 176 PO SUAREZ Y COMPAÑIA, S.L. A36601987 MARIN PEIRAO MARIN

24 189 PO BENJAMIN SUAREZ, S.A. A36609881 VIGO PEIRAO COMERCIAL ALMACEN 3 B

24 190 PO GARCIA CONS, ALFONSO 35366790 SANXENXO GONZALEZ BESADA, 18

25 136 PO CANCELA GARCIA, ISIDORO 35131205 PONTEVEDRA PEREGRINA, 64

25 158 PO CHOCOLATES LA PEREGRINA 0 PONTEVEDRA PEDRA DO LAGARTO, S/N

25 163 PO CANCELA COCHON, EULOGIO 0 PONTEVEDRA PEDRA DO LAGARTO, S/N

25 474 PO VIUDA DE GUILLERMO QUIÑOÑES 0 VIGO JOSE ANTONIO, 203

26 672 PO APIMEL S.A. A36624435 VIGO MEXICO, 45

26 909 PO APIMEL, S.A. A36624435 VIGO MEXICO, 45

26 1514 PO CARIDE RODRIGUEZ, MARIA LUISA 0 VIGO MANUEL ALVAREZ, 84

28 505 PO TERESA VALLS BELTRÁ-HELADERIA LA IBENSE 35914915 VIGO CAMELIAS, 20

28 506 PO MARCO DE CESERO-HELADERIA CAPRI I 2277 VIGO CARRAL, 4

28 1190 PO GRAÑA DUARTE, JOSEFA 35265975 MARIN CALVO SOTELO, 12

29 173 PO GALEGO RODRIGUEZ, JAIME-GASEOSAS GALEGO 35899720 VIGO PINO, 134

30 1076 PO ANTOLIN MOSQUERA RIBAS-BODEGAS EL MOSCON 35855725 GONDOMAR PASAXE VINCIOS, KM 8200

30 1077 PO BODEGAS CENICERO, S.A. A36615540 VIGO TOMAS A. ALONSO, 14

30 1196 PO JOSE VAZQUEZ NIEVES-BODEGAS VAZQUEZ NIEVES 34514845X VIGO GANDARA, 16

30 1853 PO VINOS DE GALICIA, S.A. A36605582 MOS LOUREDO

30 3699 PO CERVEZAS CRISTAL, S.L. B36031797 REDONDELA ESTRADA ESTACION, 7

30 4311 PO FEIJOO CRESPO, RAMON 35143400 PONTEVEDRA A PARDA, 32

30 4786 PO SILVA Y MARTINEZ, S.L. 0 VIGO ALFONSO XIII, 31

30 5000 PO SOLAR DO VINHO DO OPORTO, S.L. B36692911 VIGO MARTIN CODAX 11

30 5082 PO LUNA ALONSO, JOSE RAMON 36058818Q VIGO AVDA. ATLANTIDA, 34

37 335 PO JOHISMA 76856689G PONTEVEDRA VIRXE DO CAMIÑO 33

39 1073 PO LUISELLO SANTAREM DE MATOS GIL, MANUEL JOSE 0 VIGO TORRECEDEIRA, 9-6º

39 1318 PO GALPACK, S.L. 0 VIGO GANDARIÑA, 314

39 1788 PO PLANO, S.A. A36608107 VIGO BAILEN, 4

40 18 PO DOSPESA, S.L. 0 POIO ANDURIQUE, 1

40 569 PO MORENO MARTINEZ, MANUEL 35887599 VIGO GARCIA BARBON, 23

40 570 PO ALMACENES VALENTIN MUIÑOS 0 PONTEVEDRA ALFERECES PROVISIONAIS, S/N
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40 602 PO PRIETO ARAUJO, JOSE 35351112 O GROVE X. BESADA S/N

40 636 PO BOUZADA LOPEZ, JOSE 35331921 VILAGARCIA DE AROUSA XENERALISIMO FRANCO, 26

40 639 PO MORAN FREIRE, JOSE 35834389 VIGO M. VALLADARES, 84-PROLONGACION

40 640 PO GONZALEZ MONTERO, MANUEL 35882517 VIGO XENERAL MOLA, 16

40 692 PO LLOVO SANTOS, JOSE LUIS 0 VILAGARCIA DE AROUSA A. LAGO, 5

40 880 PO VENTURA FERNANDEZ QUINTELA E HIJOS, S.L. B3602746 VIGO PRA. DE COMPOSTELA, 6

40 1035 PO MARINERA GALAICA, S.A.-MARGASA A36012748 REDONDELA EDIF. FRIGALSA-A RIOUXA-RIOS-TEIS

40 1036 PO MARINERA GALAICA, S.A. MARGASA A36012748 REDONDELA EDIFICIO FRIGALSA. A RIOUXA RIOS TEIS

40 1443 PO ERALA, S.A. A35056647 VIGO AVDA. BEIRAMAR, S/N-EDIF. FRIG. BERBES

40 1666 PO PEREIRA PRODUCTOS DEL MAR, S.A. A36642759 VIGO AVDA. BEIRAMAR, 85-VIGO

40 1731 PO GIL Y MAQUEIRA, S.L. B36624971 VIGO OPORTO 11

40 2072 PO DAMEL, S.A. A03016920 VIGO ESPIÑEIRO, 5

40 2250 PO COMERCIAL REDONDELA, S.L. B36025740 REDONDELA PRAIA DE CESANTES 51

40 2282 PO HORTOFRUTICOLA GALLEGA, S.L. B36626588 VIGO PI Y MARGALL, 102

40 2930 PO CAMPOS GUTIERREZ, JESUS Y CELESTINO-FR. SUS E36018323 PONTEVEDRA SAN ANTONIÑO, 34

40 2987 PO GRAMCO ESPAÑA, S.A. A36629582 VIGO POLICARPO SANZ, 1

40 3126 PO MANUEL MONSONIS E HIJOS, S.A. A36620441 VIGO MERCADO RAVISO

40 4561 PO MERKEX, S.A. 0 VIGO AVDA. BALAIDOS, 17

40 4698 PO RODRIGUEZ DIAZ, MARIA-PLANTAS MEDICINALES 33614315 VIGO CAMELIAS, 74

40 5399 PO BAUR AU LAC, S.A. A36647899 VIGO PROLONGACION NICARAGUA, 2

40 5533 PO SAMPAMAR, S.A. A36685472 VIGO TRAVESIA PRINCIPE, 2-PLTA. 3º-OF. 2

40 5707 PO ALFREDO BEA, S.A. 0 O GROVE CONCHASES, 32

40 6125 PO CARBAPESCA, S.A. A36657062 VIGO CANCELEIRO 3

40 6243 PO NOVICOR, S.A. A36681617 VIGO POLICARPO SANZ, 1

40 6642 PO CARDIUM, S.A. A36634988 VIGO AREAL, 152

40 6643 PO DOMINGUEZ GONZALEZ, MONSERRAT 35552017 MONDARIZ ANTONIO PALACIOS, 51

40 6680 PO EXPORT-RED, S.L. B36694578 VIGO LUIS TABOADA, 23-3º B-VIGO

40 7657 PO PRODUCTOS Y CONSERVAS TIMON, S.L. B33334924 VIGO MARQUES DE VALTERRA, 17-2º-OFIC. 2

40 7809 PO SEIJO Y DOMINGUEZ, S.A. A36048379 SALVATERRA DE MIÑO ARANTEI-CURRAS, S/N

40 7962 PO LOPEZ LOPEZ, MANUEL 15343293Q PONTEVEDRA AVDA. DE VIGO, 31

40 8232 PO EURO-MAR, S.L. B36747988 VIGO R/A CORUÑA, 35-2º B

Edicto do 13 de abril de 2000, da Área
de Servicios Sociais da provincia de Lugo,
polo que se notifican as resolucións dic-
tadas sobre as pensións non contributivas
da Seguridade Social relacionadas no
anexo.

No uso das competencias sobre pensións non con-
tributivas da Seguridade Social, reguladas polo Real
decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, e en vir-
tude do disposto no artigo 59 da Lei 30/1992, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, ó seren devol-
tas polo servicio de correos as resolucións enviadas
no seu día, notifícaselles ós citados no anexo a reso-
lución dictada en relación co seu expediente de pen-
sión non contributiva pola delegación da Consellería
de Sanidade e Servicios Sociais desta provincia.

Contra esta resolución poderase intepoñer recla-
mación previa á vía da xurisdicción laboral ante
esta delegación provincial dentro dos trinta días
seguintes ó da data na que se publique este edicto,
conforme o disposto no artigo 71 do texto refundido
da Lei de procedemento laboral, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/1995, do 7 de abril (BOE do
11 de abril).

Luis Abades Álvarez
Delegado provincial de Lugo

ANEXO
Solicitante: Manuel Núñez Gómez.
DNI: 33.740.618.
Resolución: denegación do recoñecemento a pensión
de invalidez non contributiva.

Feitos: non estar afectado por un grao de minus-
validez ou enfermidade crónica igual ou superior
ó 65%. Dictame do equipo de valoración e orien-
tación: porcentaxe de discapacidade: 15,00; factores
sociais: 9,00; grao de minusvalidez: 15,00.
Fundamentos de dereito: artigo 144.1º c) do
T.R.L.X.S.S., aprobado polo R.D.L. 1/1.994, do 20
de xuño.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA
E SOLO

Cédula do 11 de abril de 2000 pola que
se lle notifica a Manuel Mata Martín a
resolución pola que se acorda a resolución
de pleno dereito do contrato da súa viven-
da, expediente C136CD63, conta 8012.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, modificada pola Lei 4/1999,
do 13 de xaneiro, intentada a notificación no domi-
cilio do interesado sen que se puidese practicar,
notifícaselle a Manuel Mata Martín a resolución do
director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo
do 10 de febreiro de 2000, pola que se acorda a
resolución de pleno dereito do contrato relativo á
vivenda de protección oficial da que é adxudicatario,
recaída no procedemento de desafiuzamento admi-
nistrativo por falta de pagamento.
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Contra a citada resolución, que non é definitiva
na vía administrativa, cabe interpoñer recurso de
alzada ante o conselleiro de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda no prazo dun mes contado
desde o día seguinte ó da presente notificación, con-
forme o que establecen os artigos 107, 114 e 115
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurí-
dico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común, modificada por Lei 4/1999
do 13 de xaneiro.

De conformidade co disposto no artigo 58.2º da
Lei 30/1992, modificada por Lei 4/1999, transcrí-
bese o texto íntegro da dita resolución:

«Expediente de desafiuzamento administrativo.
Resolución.

Visto o expediente de desafiuzamento administra-
tivo seguido contra Manuel Mata Martín, beneficiario
do local comercial obxecto da presente resolución,
situado na rúa As Rosas, local nº 7, planta 3º, letra D,
no Barrio das Flores na Coruña, correspondente ó:

Expediente: C136CD63, conta 8012, local nº 7,
por incumprimento do contrato en canto á falta de
pagamento das cotas de aluguer.

Tendo en conta os seguintes feitos:

1. Que o Servicio de Xestión Financeira e Admi-
nistración do Instituto Galego da Vivenda e Solo
constata a existencia de recibos pendentes de paga-
mento relativos ó citado local, que ascenden no 1
de xaneiro de 2000 ó importe de 118.155 ptas.,
por falta de pagamento de 80 recibos correspon-
dentes ós meses de xaneiro de 1993 a xaneiro de
2000.

2. Que, requirido por carta certificada con xus-
tificante de recepción, que se atopa incorporada ó
expediente, para que no prazo de 15 días efectuara
o ingreso do importe reclamado, o dito requirimento
non foi atendido.

3. Que, de acordo coas cláusulas oitava e novena
do contrato de aluguer do 4 de marzo de 1980, a
falta de pagamento é causa de resolución do contrato,
sendo de aplicación o expediente de desafiuzamento
administrativo establecido na normativa de vivendas
de protección oficial, Decreto 2114, do 24 de xullo
de 1968.

Fundamentos de dereito.

1. O Real decreto 1926/1985, do 11 de setembro,
efectuou o traspaso de funcións e servicios do Estado
á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de
patrimonio arquitectónico, control da calidade de
edificación e vivenda, traspasándose a titularidade
dos locais comerciais do Estado (IPPV) situados na
Comunidade Autónoma de Galicia.

2. É competente para a resolución do presente
expediente o director xeral do Instituto Galego da
Vivenda e Solo en virtude das competencias atri-
buídas polo Decreto 70/1997, de estructura orgánica
do citado organismo, modificado polo Decre-
to 258/1999, do 17 de setembro.

3. Os feitos sinalados constitúen causa legal sufi-
ciente de resolución de contrato e desafiuzamento.

4. Na tramitación do expediente observáronse as
normas vixentes contidas nos artigos 138 a 144 do
Regulamento de VPO, Decreto 2114/1968, do 24
de xullo, artigo 30 do texto refundido de VPO, Real
decreto 2960/1976, do 12 de novembro, artigos 58,
59 e 96.3º da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común, modificada
pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Vistos os preceptos legais invocados e demais nor-
mas de aplicación xeral,

RESOLVO:

1. Acorda-la resolución de pleno dereito do con-
trato e o lanzamento de persoas e obxectos do local,
que levará a cabo o funcionario que se designe, e
o representante da entidade colaboradora Hnos.
Alonso Garrán, S.L. que se designe, con credencial
para o efecto subscrita e asinada polo director xeral
do IGVS.

Advírteselle ó interesado que, de conformidade co
establecido no Regulamento de VPO, poderá evita-lo
lanzamento aboando o total da débeda coa recarga
do 10% no prazo de quince días hábiles a partir
do seguinte a aquel no que teña lugar a notificación
ou publicación da presente resolución.

2. A resolución en firme do contrato levará consigo
a prohibición para contratar coa Administración nos
termos previstos no artigo 20 c) da Lei 13/1995,
do 18 de maio, de contratos das administracións
públicas, modificada por Lei 53/1999, do 28 de
decembro.

Notifíqueselle-la presente resolución ós interesa-
dos con expresión dos recursos legais que procedan.

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2000.
Asinado José Antonio Redondo López director xeral
do Instituto Galego da Vivenda e Solo».

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2000.

José Antonio Redondo López
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO

Resolución do 10 de abril de 2000, da
Xunta Arbitral de Consumo de Galicia,
pola que se dispón a publicación do outor-
gamento do distintivo oficial do sistema
ás empresas adheridas.

De conformidade co artigo 7.4º do R.D. 636/1993,
do 3 de maio, e como consecuencia da súa oferta
de sometemento ó Sistema Arbitral de Consumo, a
través da Xunta Arbitral de Consumo de Galicia,
outórgaselles ás seguintes empresas o distintivo
oficial.
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10142 VERONICA RAMA VARELA LIBRERIA VARELA A CORUÑA
10535 TALLERES HERMANOS ARES TALLERES HERMANOS ARES FERROL
10589 J. CAMBON E HIJOS, S.L. J. CAMBON E HIJOS VAL DO DUBRA
10881 TINTORERIA AVENIDA TINTORERIA AVENIDA FERROL
10896 JOSEFA AMELIA LALIN PICHEL GUERRA A CORUÑA
10907 MARISCOS RIA DE ARCADE MARISCOS RIA DE ARCADE ARCADE
11130 FERPE JOYEROS FERPE JOYEROS A CORUÑA
11130 RAMON PEDREIRA GARCIA Y

OTRO C.B.
FERPE JOYEROS A CORUÑA

11219 JOYERIA RELOJERIA VILLAR JOYERIA RELOJERIA VILLAR A CORUÑA
11220 EDUARDO VARELA E HIJOS, S.L. EDUARDO VARELA E HIJOS RIANXO
11221 ANA Mª FERNANDEZ PEREZ TIN–SEC A CORUÑA
11222 Mª LUISA FERNANDEZ TINTORERÍA LOS ALPES A CORUÑA
11223 FRANCISCO DE BORJA GOMEZ

POSE
CALZADOS BORJA A CORUÑA

11224 AMELIA POSE CAAMAÑO CALZADOS FARRUTX A CORUÑA
11225 AMELIA POSE CAAMAÑO CALZADOS SACHA A CORUÑA
11226 MODROÑO MARQUEZ, S.A. EL PINCEL A CORUÑA
11227 MODROÑO MARQUEZ, S.A. EL PINCEL A CORUÑA
11228 MODROÑO MARQUEZ, S.A. EL PINCEL A CORUÑA
11229 MODROÑO MARQUEZ, S.A. EL PINCEL A CORUÑA
11230 MODROÑO MARQUEZ, S.A. EL PINCEL A CORUÑA
11231 MODROÑO MARQUEZ, S.A. EL PINCEL A CORUÑA
11232 MODROÑO MARQUEZ, S.A. EL PINCEL CARBALLO
11233 MODROÑO MARQUEZ, S.A. EL PINCEL A CORUÑA
11234 MODROÑO MARQUEZ, S.A. EL PINCEL A CORUÑA
11235 ESTUDIO PRIETO RAMON ESTUDIO PRIETO RAMON FERROL
11235 JOSE LUIS PRIETO EXPIÑEIRA ESTUDIO PRIETO RAMON FERROL
11236 FRANCISCO DE BORJA GOMEZ

POSE
CALZADOS TORREIRO A CORUÑA

11237 ANA VAL FERNANDEZ OPTICA VAL SANTIAGO
11238 ANA VAL FERNANDEZ OPTICA VAL SANTIAGO
11239 JOSE ANTONIO PALLAS AGRELO JOYERIA PALLAS MALPICA
11240 RICARDO PALLAS GARCIA JOYERIA HERMANOS PALLAS A CORUÑA
11241 BARMINTON REAL, S.L. BARMINTON REAL FERROL
11242 BARMINTON REAL, S.L. BARMINTON REAL FERROL
11243 IMPRENTA PARAMES, S.L. IMPRENTA PARAMES FERROL
11244 LIBRERIA ENCONTROS, S.C. LIBRERIA ENCONTROS SANTIAGO
11245 GREAT TIME, S.L. GREAT TIME A CORUÑA
11246 JOSE GAJINO COUSILLAS ELECTRONICA LAGARES A CORUÑA
11247 OFIPRECIOS, S.L. OFIPRECIOS SANTIAGO
11248 OFIPRECIOS, S.L. OFIPRECIOS A CORUÑA
11249 OFIPRECIOS, S.L. OFIPRECIOS A CORUÑA
11250 OFIPRECIOS, S.L. OFIPRECIOS A CORUÑA
11251 PAOLO BERTONI, S.L. ROBERTO VERINO A CORUÑA
11252 OFIPRECIOS, S.L. OFIPRECIOS A CORUÑA
11253 ROGELIO CEDEIRA PARADELA

Y OTRO, S.C.
TALLERES CEDEIRA A CORUÑA

11254 FELIX COUTO MIRAS TALLERES FELIX A CORUÑA
11255 ANGELES RODRIGUEZ PEREZ LIBRERIA UMBE CAMBRE
11256 JOSE MARIA BAYO PEREZ UMBE TIENDA VAQUERA CAMBRE
11257 PILAR FORMOSO GALDO FORMOSO FERROL
11258 MANUELA REFOJO JIMENEZ BAZAR PUERTO LIBRE A CORUÑA
11259 ROCIO DE LA IGLESIA PREGO IPR XESTION CERCEDA
11260 JOSE ARMESTO MARTINEZ CONFECCIONES SAN JULIAN FERROL
11261 MENTA Y CHOCOLATE, S.L. MENTA Y CHOCOLATE FERROL
11262 A CORUÑA SERVICIOS DE

ASISTENCIA TECNICA
A CORUÑA SERVICIOS DE ASIS-
TENCIA TECNICA

A CORUÑA

11263 CARMEN VILAS RODRIGUEZ TINTORERIA MODERNA SANTIAGO
11264 ALBERTO PEREZ LORENZO ALBERTOŚ ELECTRONICA A CORUÑA
11265 RAUL CARBALLO VAZQUEZ SERCOR A CORUÑA
11266 ROBERTO MORENO MAZAIRA ROBERTO MORENO MAZAIRA A CORUÑA
11267 TELVISONY, S.L. TELVISONY A CORUÑA
11268 ALFONSO BUGUEIRO REGUEIRO ELECTRONICA CE.Y.BE A CORUÑA
11269 ANGEL PEREZ VAZQUEZ ANPER SERVICIO TECNICO A CORUÑA
11270 FRANCISCO BARBEITO SUAREZ ELECTRONICA ELVIÑA A CORUÑA
11271 Mª CONSUELO NAVEIRA LOPEZ PELUQUERIA MARISE CULLEREDO
11272 CHEERS, S.L. CHEERS A CORUÑA
11272 ROSA ABELENDA ESMORIS PELUQUERIA ROSA

ABELENDA
VAL DO DUBRA

11273 CYMA GRAFICA CORUÑA, S.C. CYMA GRAFICA CORUÑA A CORUÑA
11274 TALLER MECANICO MARINE-

DA, S.C.
TALLER MECANIC MARINEDA A CORUÑA

11275 DOLORES TORREIRO MENDEZ PELUQUERIA A PATIÑA A CORUÑA
11276 MANUEL MIGUELEZ VAZQUEZ PERRUQUERIA MIGUELEZ A CORUÑA
11278 DANIEL VAZQUEZ NIETO CONSTRUCCIONES VAZQUEZ VAL DO DUBRA
11279 DISMUPAR, S.L. DISMUPAR VAL DO DUBRA
11280 JESUS CARLOS NIETO VILAS BAR MALVAREZ VAL DO DUBRA
11281 ASEGUR BALEATO, S.L. ASEGUR BALEATO VAL DO DUBRA
11282 JOSE ANDRES LOPEZ AUTOMOVILES CASABLANCA A CORUÑA
11283 ALFONSO SIERRA QUINTANS TINTORERIA TINTE NOVO A CORUÑA
11284 JOSE RAMON LAMELO PEREZ TINTORERIA LAMY A CORUÑA
11285 Mª JESUS GONZALEZ A TENDA DE CHUS A CORUÑA
11286 TINTORERIA BAÑA, S.L. TINTORERIA BAÑA A CORUÑA
11287 FRANCISCO RODRIGUEZ FER-

NANDEZ
SONIFRAN A CORUÑA

11288 RAMON M. MANTIÑAN LANTES CHITO MANTIÑAN A CORUÑA
11289 ECO TEXTIL, S.C. ECO TEXTIL A CORUÑA
11290 CLARA E. ESTRADA FERNANDEZ LIBRERÍA DOGAL A CORUÑA
11291 CARPINTERIA EBANISTERIA

SAN JOSE, S.L.
CARPINTERIA EBANIS. SAN
JOSE

VAL DO DUBRA

11292 ORTOPEDIA SANTA MARTA ORTOPEDIA SANTA MARTA SANTIAGO
11293 JOYERIA JOSE LUIS, S.L. JOYERIA JOSE LUIS A CORUÑA
11294 JOYERIA JOSE LUIS, S.L. JOYERIA JOSE LUIS A CORUÑA
11295 JOYERIA JOSE LUIS, S.L. JOYERIA JOSE LUIS A CORUÑA
11296 JOYERIA JOSE LUIS, S.L. JOYERIA JOSE LUIS FERROL
11297 JOYERIA JOSE LUIS, S.L. JOYERIA JOSE LUIS A CORUÑA
11298 JOYERIA JOSE LUIS, S.L. JOYERIA JOSE LUIS SANTIAGO
11299 JOYERIA JOSE LUIS, S.L. JOYERIA JOSE LUIS A CORUÑA
11300 JOYERIA JOSE LUIS, S.L. JOYERIA JOSE LUIS A CORUÑA
11301 JOYERIA JOSE LUIS, S.L. JOYERIA JOSE LUIS A CORUÑA
11302 MANUEL POMBO AMARELLE POMARELL ELECTRODOMES-

TICOS
VAL DO DUBRA

11303 MIGUEL CRISTOBAL LAGE PRENSA Y REGALOS LIS FERROL
11304 JOSE M. MARTINEZ RODRIGUEZ CACHAMAY A CORUÑA
11305 TALLERES ARTEIJO, S.L. TALLERES ARTEIJO A CORUÑA
11306 MARIA DEL CARMEN PAADIN

TORRENTE
MARIA DEL CARMEN PAADIN FERROL

11307 GERARDO SANCHEZ SANCHEZ JOYERIA GERARDO SANTIAGO
11308 Mª JESUS PEREZ LEMA TINTORERIA O TENDAL PONTECESO
11309 FRANCISCO BECERRA VARELA COMERCIAL LOBER SADA
11310 FRANCISCO BECERRA VARELA COMERCIAL LOBER SADA
11311 JUAN PORTELA SEIJO JUAN PORTELA SEIJO SANTIAGO
11312 BOUZACAR, S.L. BOUZACAR NARÓN
11313 EMILIO IGLESIAS VAZQUEZ PELUQUERIA EMILIO A CORUÑA
11314 JULIO CANCELA QUINTANS PELUQUERIA LA CORUÑA A CORUÑA
11315 Mª DORITA LOPEZ RODRIGUEZ PELUQUERIA DORI PERILLO
11316 UBALDO LUGO CURROS TINTORERIA SAN DIEGO A CORUÑA
11317 MANUEL POMBO AMARELLE POMARELL ELECTRODOMES-

TICOS
VAL DO DUBRA

11318 Mª LUZ PITA BASANTA Y Mª CAR-
MEN REY, C.B

Mª LUZ PITA Y Mª CARMEN REY A CORUÑA

11319 UBALDO BELLAS PRIETO PELUQUERIA RAFAEL AS PONTES
11320 LIDIA Mª VARELA EIMIL L.V. PONTEDEUME
11321 Mª DEL CARMEN LOPEZ ROSTRO PELUQUERIA MARY A CORUÑA
11322 REDES DE TELECOMUNICA-

CIONS GALEGAS, S.A.
RETEGAL SANTIAGO

11323 AFIANZAMIENTOS DE GALI-
CIA, S.G.R.

AFIGAL A CORUÑA

11324 CENTRO DE SUPERCOMPUTA-
CIÓN DE GALICIA

CENTRO DE SUPERCOMPUTA-
CION DE GALICIA

SANTIAGO

11325 MARIA DOLORES SILVA RODRI-
GUEZ

GIMNASIO FITNESS SANTIAGO

11326 FLORICULTOR PATIÑO, S.L. FLORES PATIÑO A CORUÑA
11327 ENRIQUE BROZ CALZADOS BROZ MELIDE
11328 ANA MARIA MENDEZ PINTOR CALZADOS PALANCAS MELIDE
11329 JOSE ANTONIO PARDO MENDEZ FONTANERIA–CALEFACION JOSE

ANTONIO PARDO
OLEIROS

11330 CARMEN RAMOS TRILLO PELUQUERIA CHECA A CORUÑA
11331 PUB CONGA PUB CONGA SANTIAGO
11332 CAFE LITERARIOS CAFE LITERARIOS SANTIAGO
11333 CAFE DE MERY CAFE DE MERY SANTIAGO
11334 CAFE CONGA CAFE CONGA SANTIAGO
11335 TALLERES CASTRO E HIJOS, S.L. TALLERES CASTRO E HIJOS ORDES
11336 MANNY OF LONDON, S.L. MANNY OF LONDON A CORUÑA
11337 Mª PILAR DIAZ VILA PELUQUERIA PILI A CORUÑA
11338 PABLO GAVINO PELUQUERIA PAYMA A CORUÑA
11339 ACTIVA INSERTEC ESPAÑA, S.L. ACTIVA–INSERTEC A CORUÑA
11340 SOL CARIDAD CORRAL ZAS PELUQUERIA MARISA OLEIROS
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11341 JOSE GARRIDO ALVAREZ ELECTRONICA TRANSYEL SANTIAGO
11342 MANUEL CASTELO RAMONDE Y

OTRO, C.B.
PELUQUERIA MANOLO A CORUÑA

11343 CLEAN CORUÑA, S.L. CLEAN & CLEAN A CORUÑA
11344 MARCASA 98, S.L. LA OPORTUNIDAD CULLEREDO
11345 LAVANDERIA LA ESPUMA

CORUÑA, S.L.
LAVANDERIA LA ESPUMA A CORUÑA

11346 JOSE MIÑO ORGEIRA ELECTRONICA MIÑO A CORUÑA
11347 MANUEL CASANOVA CENIZA REGALOS CASANOVA FERROL
11348 NEUMATICOS PONTEVEA, S.L. NEUMATICOS PONTEVEA TEO
11349 E.S. PONTEVEA, S.L. ESTACION DE SERVICIO PON-

TEVEA
TEO

11350 EMILIO PRADO BELLO CLEAN & CLEAN CULLEREDO
11351 TINTORERIA LAVANDERIA

MARINEDA, S.L.
TINTORERIA MARINEDA A CORUÑA

11352 Mª ISABEL TORRES MATA ICANA TINTORERIA SADA
11353 TINTORERIA BLANCO, S.C. TINTORERIA BLANCO MELIDE
11354 MARIA ALSINA PEREZ BAR ANA CARNOTA
11355 CARMEN LEIRA INSUA GALIAU–PAIR SANTIAGO
11356 SERVITECGA, S.L. SERVITECGA TEO
11357 HIJOS DE FRANCISCO MOSTEI-

RO CALZA, S.R.C
HIJOS DE FRANCISCO MOSTEI-
RO CALZA

A CORUÑA

11358 SHARED RISK CORP. ESPAÑA, S.L. SHARED RISK CORP. ESPAÑA ARTEIXO
11359 EMESA–TREFILERIA, S.A. AMESA–TREFILERIA ARTEIXO
11360 BALEIRO Y ASOCIADOS, S.C. AMBICAL PROYECTOS A CORUÑA
11361 TON ATURUR, S.L. TON ATURUR A CORUÑA
11362 FERRETERIA OSCAR, S.L. FERRETERIA OSCAR A CORUÑA
11363 ANTONIO DIAZ LOPEZ BAZAR TU Y YO FERROL
11364 CONCEPCION VILLADOMIGA

CALVO
MAS 46 FERROL

11365 MENDEZ PEREZ HERMANOS, S.L. MENDEZ PEREZ HERMANOS A CORUÑA
11366 LILI OLI, S.L. LILI OLI A CORUÑA
11367 LAZARO OPTICO, S.L. LAZARO OPTICO A CORUÑA
11368 MANUEL MALDE Y CIA, S.R.C. JOYERIA MALDE A CORUÑA
11369 GOMEZ SARMIENTO, S.L. GOMEZ SARMIENTO A CORUÑA
11370 LUIS RODRIGUEZ AMADO, S.A. CONCESIONARIO CITROËN A CORUÑA
11371 SUMINISTROS SEIJAS, S.L. SUMINISTROS SEIJAS A CORUÑA
11372 TELE–GALMAN, S.L. TELE–GALMAN A CORUÑA
11373 VICENTE DE LA FUENTE GARCIA VICENTE DE LA FUENTE GARCIA BETANZOS
11374 INTERLIGNA, S.L. INTERLIGNA SANTIAGO
11375 DON SILENCIOSO, S.L. DON SILENCIOSO A CORUÑA
11376 MODROÑO MARQUEZ, S.A. EL PINCEL A CORUÑA
11377 MANUEL EIROA, S.A. MANUEL EIROA A CORUÑA
11378 MARIA TERESA SILVAR CARNEIRO F L O R I S T E R I A – R E G A L O S

ALMENDRA
FERROL

11379 ANTONIO AMOR FUENTES JOYERIA AMOR A CORUÑA
11380 MARIA PRIETO RODRIGUEZ FERRETERIA CANDADO A CORUÑA
11381 NOVENTA MOTOR, S.A. NOVENTA MOTOR A CORUÑA
11382 CESAREO GOMEZ, S.A. CESAREO GOMEZ A CORUÑA
11383 ANTONIO VILA GONZALEZ, S.L. ANTONIO VILA GONZALEZ A CORUÑA
11384 AICE ANALISIS INFORMATICOS, S.L. AICE ANALISIS INFORMATICOS FERROL
11385 INFORMATICA 222,S.L. INFORMATICA 222 A CORUÑA
11386 DISTRIBUCION Y GESTION

MOBALCO
MOBALCO A P O B R A D O

CARAMIÑAL
11387 MOBLELAR GALICIA, S.L. MOBLELAR GALICIA A P O B R A D O

CARAMIÑAL
11388 OTERO, MERCERIA E INTERIO-

RES EL Y ELLA
MERCERIA E INTERIORES EL
Y ELLA

A CORUÑA

11389 GAUZON IBERICA, S.L. GAUZON IBERICA FERROL
11390 MANUEL DIAZ GARRIDO JOYERIA RELOJERIA DIAZ A CORUÑA
11391 EURO–IMAGEN EURO–IMAGEN FERROL
11392 GALL–ESTERIL, S.L. GALL–ESTERIL SANTIAGO
11393 JULIO CASTRO VAZQUEZ LA CANASTILLA FERROL
11394 INVERSIONES COMPANY ARCI-

NIEGAS, S.L.
PLANET.COM A CORUÑA

11395 JUAN RAMON VAZQUEZ SUAREZ TINTORERIA AS FOLERPAS A CORUÑA
11396 AUTOXUGA SANTA COMBA, S.L. AUTOXUGA SANTA COMBA SANTA COMBA
11397 AUTOXUGA RIANXO, S.L. AUTOXUGA RIANXO RIANXO
11398 AUTOXUGA NOIA BERGONDO, S.L. AUTOXUGA NOIA BERGONDO NOIA
11399 CIF, S.L. CIF FERROL
11400 E S T A C I O N D E S E R V I C I O

BAZARRA, S.L.
ESTACION DE SERVICIO CEE

11401 JOSE FRANCISCO GARCIA SEOANE PACO SEOANE A CORUÑA
11402 PABLO A. RODRIGUEZ CRESPO VACALOURA SANTIAGO
11403 JESUS JUBON VAZQUEZ DROGUERIA–PERFUMERIA MELIDE
11404 ROBERTO LOPEZ FUENTES LIBRERIA VITORIA MELIDE

11405 IGLESIAS VAZQUEZ ELECTRICI-
DAD, S.L.

IGLESIAS VAZQUEZ MELIDE

11406 ESTELA SOTO DOCE AUTO–ESCUELA SOTO–LARA A CORUÑA
11407 FRANCISCO PEREZ VARELA AROSA A CORUÑA
11408 MARIA YUKI LOPEZ ROBLES ESTABLECIMIENTOS LOREY A CORUÑA
11409 ELVIRA NIÑO SOUTO CEREZA CONFECCIONES A CORUÑA
11410 JOYA GALICIA JOYA GALICIA A CORUÑA
11411 MARIA JESUS MARIÑO GANTES CAFE BAR ESCALA A CORUÑA
11412 MERCEDES MARZOA VAZQUEZ TINTORERIA Y LAVANDERIA

ARCO IRIS
SIGÜEIRO–OROSO

11413 EXCLUSIVAS GARBERA, S.L. EXCLUSIVAS GARBERA A CORUÑA
11414 ATAULFO DOMINGUEZ LOSADA ATAULFO JOYEROS A CORUÑA
11415 TOMAS FREIRE PEREZ SUPERMERCADO SAN PEDRO FERROL
11416 PITTI CASA, S.L. PITTI CASA SANTIAGO
11417 MOTONAUTICA DANIEL RIOS, S.L. MOTONAUTICA DANIEL RIOS BOIRO
11418 AUTECO, S.L. AUTECO A CORUÑA
11419 BROCHAZOS, S.L. BROCHAZOS CULLEREDO
11435 BARRAL HERMANOS, S.L. BARRAL HERMANOS RIBEIRA
11436 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ CAFE BAR RUADA RIBEIRA
11437 JUAN MARTINEZ BLANCO, S.L. MASTER CADENA RIBEIRA
11438 PORTOBRAVO, S.L. CAMPING LA CASCADA RIBEIRA
11439 RIVEIRA AUTOMOVILES, S.A.L. RIVEIRA AUTOMOVILES RIBEIRA
11440 D. JOSE VIEIRA PENA SUPERMERCADO ALDI RIBEIRA
11441 AUTOESCUELA SANTA EULA-

LIA, S.L.
AUTOES. SANTA EULALIA SANTIAGO

11442 JOSE CARREIRA VEIGA LOCUTORIO EL FRANCO SANTIAGO
11443 JOSE CARREIRA VEIGA LOCUTORIO ROSALIA DE CASTRO SANTIAGO
11444 Mª TERESA VILABOA CARREIRA LAMBETADAS SANTIAGO
11445 IGLESIAS CARREIRA, S.L. PROMOTORA INMOBIL. SANTIAGO
20866 JOYERIA JOSE LUIS, S.L. JOYERIA JOSE LUIS LUGO
20870 JOSE A. LOPEZ IGLESIAS FOTO JOSE LUGO
20871 Mª PILAR POLLON MARCOS CALZADOS MESSALINA LUGO
20872 OFIPRECIOS, S.L. OFIPRECIOS LUGO
20873 MODROÑO MARQUEZ, S.A. EL PINCEL LUGO
20874 MODROÑO MARQUEZ, S.A. EL PINCEL VILLALBA
20875 JESUS VICENTE CASTRO PIZZERIA BAHIA MONTERROSO
20876 RAMON MUIÑA ARRUÑADA RAMON MUIÑA ARRUÑADA LUGO
20877 XENETICA FONTAO, S.A. XENETICA FONTAO LUGO
20878 AUTOXUGA LUGO NORTE, S.L. AUTOXUGA LUGO NORTE LUGO
20879 JESUS MARIA VILARIÑO OURO HOSTAL RESTAURANTE VILA-

RIÑO
PALAS DE REI

20880 SEPELUAS, S.L. UNDERCOLORS OF BENETTON LUGO
20881 CARBALLAL Y PRESAS, S.L. LUNA AZUL LUGO
31675 COMERCIAL CELSO, S.L. COMERCIAL CELSO OURENSE
31676 ANTONIO NIETO ESTEVEZ ANTONIO NIETO OURENSE
31677 MANUEL MARTINEZ DOCE FRUTAS MARTINEZ OURENSE
31678 Mª SARA RODRIGUEZ VILA FRUTAS MARTINEZ OURENSE
31679 CONCEPCION ANA VAL FER-

NANDEZ
FARMACIA VAL OURENSE

31680 ISAAC FERNANDEZ LOPEZ CONFECCIONES VISPO OURENSE
31681 Mª PURA FERNANDEZ RINCON DE ARTE OURENSE
31682 SUPERMERCADO MARSEL, S.L. SUPERMERCADO MARSEL VIANA DO BOLO
31683 ROMAN FERNANDEZ PEREZ ROMAN CALZADOS OURENSE
31684 DALMIRO CASTRO BECERRA COMERCIAL PORTO QUINTELA XINZO DE LIMIA
31685 JOYERIA JOSE LUIS, S.L. JOYERIA JOSE LUIS BARBADAS
31686 ANTONIA GARRIGA GONZALEZ JOSBEL OURENSE
31687 JOSBELTEX, S.L. JOSBELTEX OURENSE
31688 QUIQUE ESTILISTAS, S.L. QUIQUE ESTILISTAS OURENSE
31689 FELISA MORAL OVIEDO JOYERIA FELI O BARCO
31690 JOSE LUIS CALVIÑO DIAZ CITY SERVICE OURENSE
31691 FRANQUIVILA, S.L. PRESSTO OURENSE
31692 CONCEPTOS DE MODA, S.L. FACTORY SHOP CONCEPTOS OURENSE
31693 SOLUCIONES INFORMATICAS

OURENSE, S.L.
SIO OURENSE

31694 EDUARDO RUIZ LEON LIBRERIA GALAICA XINZO DE LIMIA
31695 OFICODE, S.L. OFICODE OURENSE
31696 SILICON WIZARD, S.L. MMPC OURENSE
31697 TALLERES INYEC–CAR, S.L. TALLERES INYEC–CAR OURENSE
31698 ANA VAL FERNANDEZ OPTICA VAL OURENSE
31699 MODROÑO MARQUEZ, S.A. EL PINCEL OURENSE
31700 MODROÑO MARQUEZ, S.A. EL PINCEL OURENSE
31701 OFIPRECIOS, S.L. OFIPRECIOS OURENSE
31702 JULIO GUTIERREZ ROMERO PELUQUERIA Y ESTETICA

PARIS
OURENSE

31703 MASTER PARQUE MIÑO, S.L. TIEN 21 PARQUE MIÑO OURENSE
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31704 MANUEL ALFONSO FERNANDEZ
OÑATE

JAMONERIA FERI OURENSE

31705 RAMON PEREZ RODRIGUEZ MANTENIMIENTO–SERVICIO
SANTA CRUZ

OURENSE

31706 GALICIA UMBRAL DIRECTO, S.L. GAUDI OURENSE
31707 MATILDE VAZQUEZ LASO CHIÑA OURENSE
31708 CARREIRA, S.L. JOYERIA–RELOJERIA AURIENS OURENSE
31709 FERNANDO CARVAJAL MOS-

QUERA
CAMISERIA CARVAJAL OURENSE

31710 SUSANA GIL SEIJO LENCERIA HOGAR BURGAS OURENSE
31711 EMILIO ALVAREZ MENDEZ SUPERMERCADO ALVAREZ OURENSE
31712 GILBERTO LOPEZ DIAZ TINTORERIA LAVANDERIA LA

PALMA
OURENSE

31713 BOUSO INTERSPORT, S.L. INTERSPORT BOUSO OURENSE
31714 JOSE CARBAJALES GONZALEZ CHACINERIA VIRGEN DE LA

ENCARNACION
CELANOVA

31715 CARPINTERIA ZARRISCO, S.L. CARPINTERIA ZARRISCO CELANOVA
31716 JULIO NIETO MARTINEZ CAFÉ GOYA CELANOVA
31717 CARMEN ISABEL PEREZ VAZQUEZ DROGUERIA CEYS CELANOVA
31718 ESPERANZA VAZQUEZ FERNANDEZ ALIMENTACION SUSANA CELANOVA
31719 ROSA MARY GONZALEZ SAM-

BREIJOME
MERCERIA ROSA CELANOVA

31720 MANUEL GONZALEZ SAMBREI-
JOME

ELECTRODOMESTICOS PENEDO CELANOVA

31721 FRANCISCO SALGADO ENRIQUEZ CAFÉ PLAZA BAR CELANOVA
31722 MANUEL ALVAREZ LOPEZ MARMOLES MONTENOVO CELANOVA
31723 DOLORES PENEDO ALVAREZ ELECTRODOMESTICOS PENEDO CELANOVA
31724 ALVAREZ Y BADAS, S.L. ALVAREZ Y BADAS FONTANERIA OURENSE
31725 BARNIZADOS DEMASA, S.L. BARNIZADOS DEMASA AMOEIRO
31726 GUCAMASI, S.A. MASSIMO DUTTI PONTEVEDRA
31727 GUCAMASI, S.A. MANGO PONTEVEDRA
31728 MARIA REYES FERNANDEZ

MANZANO, S.L.
FLORISTERIA MANZANO OURENSE

31729 BELEN PUCHE, S.L. FLORISTERIA MANZANOŚ BARBADAS
31730 RONOBELMA, S.L. COUSIÑAS BARBADAS
40868 ANGEL FARIÑA, S.L. ANGEL FARIÑA MARIN
40893 TIENDAS BERNABE, S.L TIENDAS BERNABE LALIN
40894 ROSENDO LUIS ESTEVEZ PARADA JARDIGAL SILLEDA
40895 MANUFACTURAS BERNABE, S.L. MANUFACTURAS BERNABE SILLEDA
40896 VIVEROS DE SILLEDA, S.C. VIVEROS DE SILLEDA SILLEDA
40897 JOSE LUIS VALIÑO VILA VALIÑO SILLEDA
40898 G & R CONSULTING EMPRESA-

RIAL, S.L.
G & R CONSULTING EMPRE-
SARIAL

BAIONA

O que se fai público para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2000.

Víctor Tello Calvo
Presidente da Xunta Arbitral de Consumo de Galicia

UNIVERSIDADE DE VIGO

Resolución do 11 de maio de 2000 pola
que se anuncia concurso público, por pro-
cedemento aberto e mediante tramitación
ordinaria, para a contratación da sub-
ministración que se cita. (Expediente
13/2000).

1. Entidade adxudicadora: a) Organismo: Univer-
sidade de Vigo. b) Dependencia que tramita o expe-
diente: Servicio de Xestión Económica e Contra-
tación. c) Número de expediente: 13/2000.

2. Obxecto do contrato: a) Descrición do obxecto:
catro postos dobres de alumno-intérprete. b) Número
de unidades que se van entregar: as especificadas
no prego de cláusulas. c) División por lotes e número.
d) Lugar de entrega: o que se indique no contrato.
e) Prazo de entrega: 1 mes.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxu-
dicación: a) Tramitación: ordinaria. b) Procedemen-
to: aberto. c) Forma: concurso público.

4. Presuposto base de licitación: importe total
7.528.877 pesetas, IVE incluído.

5. Garantías: provisional: 2% do importe de lici-
tación. Definitiva: 4% do importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información: a)
Entidade: Universidade de Vigo, Servicio de Xestión
Económica e Contratación. b) Domicilio: r/ Areal,
nº46, edificio anexo ó Rectorado 3ª planta. c) Loca-
lidade e código postal: Vigo-36201. d) Teléfono:
986 81 35 71. e) Telefax: 986 81 38 57. f) Data
límite de obtención de documentos e información:
o do día anterior ó da finalización do prazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación das ofertas: a) Data límite de pre-
sentación: o vixésimo sexto día natural seguinte ó
da publicación deste resolución no DOG. b) Docu-
mentación que hai que presentar: a indicada no prego
de cláusulas administrativas particulares. c) Lugar
de presenación: 1ª Entidade: rexistro xeral da Uni-
versidade de Vigo. 2ª Domicilio: r/ Areal número
46, planta baixa. 3ª Localidade e código postal:
Vigo-36201. d) Prazo durante o que o licitador estará
obrigado a mante-la súa oferta: tres meses, contados
a partir do día seguinte ó da data límite par a recep-
ción de ofertas. e) Admisión de variantes: non se
admiten.

8. Apertura de ofertas: a) Entidade: sala de xuntas
do rectorado da Universidade de Vigo. b) Domicilio:
r/ Areal, nº46, 1ª planta. c) Localidade: Vigo- 36201.
d) Data: o terceiro día seguinte ó da data de fina-
lización do prazo de presentación de ofertas. Se este
día fose inhábil ou sábado, reunirase o seguinte día
hábil. e) Hora: 13 horas.

9. Gastos de anuncios: serán por conta do adxu-
dicatario.

Vigo, 11 de maio de 2000.

Julio Taboada Pérez
Xerente

b) DA ADMINISTRACIÓN
LOCAL

CONCELLO DE CARIÑO

Anuncio de licitación.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Cariño.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secre-
taría.

c) Nº expediente: 22/2000.

2. Obxecto do contrato.
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a) Descrición do obxecto: acondicionamento da
praza da Pulida.

b) Lugar de execución: Concello de Cariño.
c) Prazo de execución (meses): catro.
3. Tramitación, procedemento e forma de adxu-

dicación.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: aberto.
c) Forma: concurso.
4. Orzamento base de licitación.
Importe total: trinta e sete millóns de pesetas

(37.000.000), IVE incluído.
5. Garantías.
Provisional: 740.000 ptas.
Definitiva: 1.480.000 ptas.
6. Obtención de documentos e información.
Entidade: Concello de Cariño. Praza da Pulida,

s/n, 15360 Cariño.
Teléfono: 981 40 50 64. Fax: 981 40 50 29.
7. Clasificación do contratista.
Clasificación: grupo E, subgrupo 1, categoría D;

grupo G, subgrupo 3, categoría 1; grupo y, subgrupo
1, categoría D.

8. Presentación de ofertas ou das solicitudes de
participación.

a) Data límite de presentación: dentro do prazo
de 13 días naturais, contados desde o seguinte ó
da última publicación deste anuncio de licitación
no BOP ou no DOG, das 9 ás 14 horas.

b) Documentación que hai que presentar: a docu-
mentación requirida presentarase tal como se indica
no punto nº 12 do prego de cláusulas administrativas
particulares que deberán rexe-la contratación por
concurso, con procedemento aberto, das obras
incluídas en plans provinciais (BOP nº 77, do
3-4-2000).

c) Lugar de presentación:
1ª Entidade: Concello de Cariño (rexistro xeral).
2ª Enderezo: praza da Pulida, s/n, 15360 Cariño.
d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado

a mante-la súa oferta: tres meses, contados desde
a apertura das proposicións (artigo 90 LCAP).

9. Apertura das ofertas.
a) Data: o terceiro día hábil seguinte a aquel no

que remate o prazo de presentación de proposicións.
No caso de cadrar en sábado, trasladarase ó luns
seguinte.

b) Hora: ás 12 horas.
10. Gastos dos anuncios.
Os gastos correspondentes ós anuncios de licita-

ción serán por conta do adxudicatario.
Cariño, 8 de maio de 2000.

Fernando Tallón Cabana
Alcalde

CONCELLO DA CORUÑA

Anuncio de poxa (Ref. O2000/19).

1. Entidade adxudicadora: Concello da Coruña.
a) Dependencia: Sección de Contratación. b) Número
de expediente: O2000/19.

2. Obxecto do contrato: execución das obras com-
prendidas no proxecto de beirarrúas na rúa Pana-
deras. Prazo de execución: dous meses.

3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto.
Forma de adxudicación: poxa.

4. Orzamento base de licitación: 17.428.464 ptas.
(104.747,18 euros) (IVE incluído).

5. Garantía provisional: non se esixe.
6. Obtención de documentación e información: a)

Entidade: véxase punto 1. b) Enderezo: Pza. de Mª
Pita, 1-2º. c) Localidade: 15001 A Coruña. d) Telé-
fono: 981 18 42 19. e) Fax: 981 42 71. f) Correo
electrónico: cristinart*aytolacoruna.es. g) Data
límite de obtención de documentos e información:
ata o día de finalización do prazo de presentación
de proposicións.

7. Clasificación: non esixible.
8. Presentación de proposicións: a) Prazo: vin-

teseis días naturais contados a partir do seguinte
ó da publicación deste anuncio no Diario Oficial
de Galicia, finalizando ás 13 horas. No caso de resul-
tar sábado o día de finalización do prazo, quedará
este automaticamente prorrogado ó día hábil seguin-
te. b) Documentación que hai que presentar: véxase
prego de cláusulas administrativas particulares. c)
Lugar de presentación: Rexistro Xeral de Entrada.

9. Apertura de proposicións económicas e docu-
mentación técnica: a) Lugar: véxase punto 6. b) Data:
quinto día hábil seguinte ó do transcurso do prazo
de licitación. c) Hora: 12 horas.

10. Outras informacións: véxase prego de cláusulas
administrativas.

11. Gastos de anuncios: por conta do adxudi-
catario.

A Coruña, 5 de maio de 2000.
Carlos González-Garcés Santiso

Tenente alcalde delegado de Contratación

Anuncio de concurso (Ref. S2000/48).

1. Entidade adxudicadora: Concello da Coruña.
a) Dependencia que tramita o expediente: Negociado
de Subministracións e Compras. b) Número de expe-
diente: S2000/48.

2. Obxecto do contrato: subministración e insta-
lación de colectores para a recollida selectiva mono-
material de papel-cartón e vidro. Prazo de entrega:
fixarano os licitadores na súa oferta, e non poderá
ser superior a 5 meses a partir da data da adxu-
dicación.

3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto.
Forma de adxudicación: concurso.
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4. Orzamento base de licitación: 72.000.000 de
pesetas, IVE incluído. 432.728,72 euros, IVE incluí-
do.

5. Garantía provisional: non se esixe.
6. Obtención de documentación e información: a)

Entidade: véxase punto 1. b) Enderezo: praza de
María Pita, 1-2º. c) Localidade: 150001 A Coruña.
d) Teléfono: 981 18 42 19. e) Fax: 981 18 42 71.
f) Correo electrónico: suministros*aytolacoruna.es
g) Data límite de obtención de documentos e infor-
mación: ata o día de finalización do prazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos do contratista: véxase
prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de proposicións: a) Prazo: quince
días naturais contados a partir do seguinte ó da publi-
cación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia,
rematando ás 13 horas. No caso de resultar sábado
o día de finalización do prazo, quedará este auto-
maticamente prorrogado ó día hábil seguinte. b)
Documentación que hai que presentar: véxase prego
de cláusulas administrativas particulares. c) Lugar
de presentación: Rexistro Xeral de Entrada. d)
Admisión de variantes: si.

9. Apertura de proposicións económicas e docu-
mentación técnica: a) Lugar: véase punto 6. b) Data:
o quinto día hábil seguinte ó do transcurso do prazo
de licitación. c) Hora: 12 horas.

10. Outras informacións: véxase prego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: por conta do adxudi-
catario.

A Coruña, 8 de maio de 2000.
O alcalde
Rubricado

Anuncio de poxa (Ref. O2000/18).

1. Entidade adxudicadora: Concello da Coruña.
a) Dependencia: Sección de Contratación. b) Número
de expediente: O2000/18.

2. Obxecto do contrato: execución das obras com-
prendidas no proxecto de captación de pluviais na
Avda. de Alfonso Molina (zona Peñarredonda). Prazo
de execución: tres meses.

3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto.
Forma de adxudicación: poxa.

4. Orzamento base de licitación: 25.891.586 ptas.
(155.611,56 euros) (IVE incluído).

5. Garantía provisional: non se esixe.
6. Obtención de documentación e información: a)

Entidade: véxase punto 1. b) Enderezo: Pza. de Mª
Pita, 1-2º. c) Localidade: 15001 A Coruña. d) Telé-
fono: 981 18 42 19. e) Fax: 981 42 71. f) Correo
electrónico: cristinart*aytolacoruna.es. g) Data
límite de obtención de documentos e información:
ata o día de finalización do prazo de presentación
de proposicións.

7. Clasificación: grupo G, subgrupo 4, categoría
c; grupo E, subgrupo 1, categoría c.

8. Presentación de proposicións: a) Prazo: vin-
teseis días naturais contados a partir do seguinte
ó da publicación deste anuncio no Diario Oficial
de Galicia, finalizando ás 13 horas. No caso de resul-
tar sábado o día de finalización do prazo, quedará
este automaticamente prorrogado ó día hábil seguin-
te. b) Documentación que hai que presentar: véxase
prego de cláusulas administrativas particulares. c)
Lugar de presentación: Rexistro Xeral de Entrada.

9. Apertura de proposicións económicas e docu-
mentación técnica: a) Lugar: véxase punto 6. b) Data:
quinto día hábil seguinte ó do transcurso do prazo
de licitación. c) Hora: 12 horas.

10. Outras informacións: véxase prego de cláusulas
administrativas.

11. Gastos de anuncios: por conta do adxudi-
catario.

A Coruña, 10 de maio de 2000.
Carlos González-Garcés Santiso

Tenente alcalde delegado de Contratación

Anuncio de concurso (Ref. C1999/7).
1. Entidade adxudicadora: Concello da Coruña.

a) Dependencia: Sección de Contratación. b) Número
de expediente: C1999/7.

2. Obxecto do contrato: concesión do servicio de
comedor-restaurante na Domus. Duración do con-
trato: dez anos prorrogables ata quince.

3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto.
Forma de adxudicación: concurso.

4. Canon anual que hai que satisfacer: superior
a 2.400.000 ptas. (14.424,29 euros) anuais (IVE
incluído).

5. Garantía provisional: 25.000 ptas. (150,25
euros).

6. Obtención de documentación e información: a)
Entidade: véxase punto 1. b) Enderezo: Pza. de Mª
Pita, 1-2º. c) Localidade: 15001 A Coruña. d) Telé-
fono: 981 18 42 19. e) Fax: 981 42 71. f) Correo
electrónico: cristinart*aytolacoruna.es. g) Data
límite de obtención de documentos e información:
ata o día de finalización do prazo de presentación
de proposicións.

7. Clasificación: non esixible.
8. Presentación de proposicións: a) Prazo: vin-

teseis días naturais contados a partir do seguinte
ó da publicación deste anuncio no Diario Oficial
de Galicia, finalizando ás 13 horas. No caso de resul-
tar sábado o día de finalización do prazo, quedará
este automaticamente prorrogado ó día hábil seguin-
te. b) Documentación que hai que presentar: véxase
prego de cláusulas administrativas particulares. c)
Lugar de presentación: Rexistro Xeral de Entrada.

9. Apertura de proposicións económicas e docu-
mentación técnica: a) Lugar: véxase punto 6. b) Data:
quinto día hábil seguinte ó do transcurso do prazo
de licitación. c) Hora: 12 horas.
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10. Outras informacións: véxase prego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: por conta do adxudi-
catario.

A Coruña, 10 de maio de 2000.

Carlos González-Garcés Santiso
Tenente alcalde delegado de Contratación

CONCELLO DE LUGO

Anuncio.

A comisión de goberno, na sesión que tivo lugar
o 12 de abril de 2000, aprobou a forma de adxu-
dicación, mediante poxa, para a venda da parcela
CS-1 do polígono da Augas Férreas. Por este anuncio
dáse a coñece-la licitación consonte as seguintes
características:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Lugo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servico
de Contratación e Asuntos Xerais.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: a venda, mediante poxa,
das seguintes parcelas:

- CS1-1 de 1.005,70 metros cadrados.

- CS1-2 de 1.366,50 metros cadrados.

E a CS1-3 de 1.187,80 metros cadrados froito da
segregación da parcela CS-1 do polígono de Augas
Férreas; é de aplicación o sinalado no prego de
condicións.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxu-
dicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: poxa.

4. Tipo de licitación.

Os licitadores poderán presentar oferta para unha,
varias ou a totalidade das parcelas e sinálanse como
prezo mínimo de licitación as cantidades seguintes:

- Para a parcela CS1-1, 141.134.700 pesetas.

- Para a parcela CS1-2, 178.002.540 pesetas.

- Para a parcela CS1-3, 175.314.260 pesetas.

As ditas cantidades enténdense sen incluí-los impos-
tos que puidesen corresponderlle. Os ditos prezos
poderán ser mellorados á alza e ofertados ó contado.
Non obstante, e no caso da parcela CS1-2, os lici-
tadores poderán ofertar como variante, e como parte
do prezo, superficie edificada dentro da sinalada par-
cela, debidamente valorada economicamente.

5. Garantías.

Provisional: parcela CS1-1, 2.822.694 pesetas.

Parcela CS1-2, 3.560.051 pesetas.

Parcela CS1-3, 3.506.285 pesetas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidade: Concello de Lugo. Servicio de Con-
tratación e Asuntos Xerais.

b) Domicilio: Ronda da Muralla, 197.

c) Localidade e c.p.: Lugo, 27002.

d) Teléfonos: 982 29 71 86, 982 29 71 43.

e) Fax: 982 29 72 59.

f) Data límite de obtención de documentos e infor-
mación: ata o remate do prazo de presentación de
proposicións.

7. Requisitos específicos do contratista.

b) Outros requisitos: os sinalados no prego de
condicións.

8. Presentación de ofertas ou das solicitudes de
participación.

a) Data límite de presentación: 15 días naturais
seguintes ó da publicación deste anuncio no Diario
Oficial de Galicia.

b) Documentación que hai que presentar: a que
figura na cláusula sexta do prego de condicións.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidade: Concello de Lugo, oficina de rexistro,
ou ben nos lugares legalmente establecidos.

2ª Domicilio: Ronda da Muralla, 197.

3ª Localidade e código postal: Lugo, 27002.

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado
a mante-la súa oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): as que os
licitadores coiden convenientes.

9. Apertura das ofertas.

a) Entidade: Concello de Lugo.

b) Domicilio: Praza Maior, 1.

c) Localidade: Lugo.

d) Data: o seguinte día hábil (agás sábado) pos-
terior ó do remate do prazo de presentación das
proposicións.

10. Outras informacións: as que se recollen no
prego de condicións.

11. Gastos dos anuncios: serán por conta do con-
tratista adxudicatario.

Lugo, 3 de maio de 2000.

María Eva Martín Minguela
Vicesecretaria

Visto e prace
P.D. (Decreto alcaldía 60/1995)
Fernando X. Blanco Álvarez
Tenente alcalde delegado de área
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Anuncio.
Publicado no Diario Oficial de Galicia número 80,

do 26 de abril, anuncio de licitación para a adqui-
sición dun vehículo para o servicio da corporación,
por Decreto da alcaldía do 27 de abril de 2000,
aprázase a licitación de conformidade co disposto
no artigo 122.2º do Real decreto lexislati-
vo 781/1986, ó producírense alegacións contra o
sinalado prego, e estimarse pola Comisión de Gober-
no, do 3 de maio de 2000, a alegación presentada
en relación coa cilindrada do vehículo, modificán-
dose en consecuencia a letra A.2 do prego de con-
dicións técnicas, que pasa de 1.900 a 1.850 cen-
tímetros cúbicos, e abríndose un novo prazo de lici-
tación semellante ó anterior, contado a partir do día
seguinte ó da publicación do anuncio no Diario Ofi-
cial de Galicia, o que se pon de manifesto para os
efectos oportunos. E para aqueles licitadores que
tivesen presentada oferta retirala, de se-lo caso e
presentar unha nova se procedese.

Lugo, 3 de maio de 2000.

Mª Eva Martín Minguela
Vicesecretaria

Visto e prace
P.D. (Decreto alcaldía 60/1995)
Fernando X. Blanco Álvarez
Tenente alcalde delegado de área

CONCELLO DE OURENSE

Anuncio (229/2000).

Anúnciase que a Comisión Municipal de Goberno,
en sesión do día 19 de abril do ano 2000 adoptou,
entre outros, o seguinte acordo:

1. Aprobar inicialmente o proxecto de compen-
sación da zona 8 do SU-15 do PXOU de Ourense
por instancia de José Senén Murias Taboada e irmáns
e Río Arenteiro significando á propiedade que non
se outorgará a aprobación definitiva sen que se pro-
ceda ó levantamento da hipoteca que afecta a un
dos predios, no ámbito dos terreos de cesión gratuíta
e obrigatoria, podendo condicionar aquela a esta
esixencia.

De conformidade co disposto no artigo 102 da
Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia
sométese o citado expediente a exposición pública
polo prazo de vinte días que comezará a contar a
partir do día seguinte á ultima publicación oficial
deste anuncio, para que tódalas persoas interesadas
poidan achega-las alegacións que consideren per-
tinentes.

Este anuncio suple as circunstancias que poidan
concorrer ó disposto no artigo 59 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro.

Ourense, 8 de maio de 2000.

Manuel Jaime Cabezas Enríquez
Alcalde

CONCELLO DA PASTORIZA

Anuncio.

Aprobado pola Comisión de Goberno deste con-
cello, en sesión do día 4 de maio do ano que corre,
o prego de cláusulas administrativas particulares que
rexerán na contratación por concurso da separata
de obras de finalización do proxecto de centro socio-
cultural, xuvenil e da 3ª idade, exponse ó público
na secretaría deste concello polo prazo de oito días,
contados a partir do seguinte ó da derradeira publi-
cación deste anuncio no BOP ou no Diario Oficial
de Galicia, para efectos de exame e reclamacións.

Simultaneamente, anúnciase a contratación da dita
obra, aínda que no suposto de presentarse recla-
macións contra o prego de cláusulas, o concurso
se aprazará cando resulte necesario ata que sexan
resoltas pola propia corporación.

1. Entidade adxudicadora.

a) Concello da Pastoriza.

b) Dependencia que tramita o expediente: secre-
taría.

2. Obxecto do contrato.

a) Separata de obras de finalización do proxecto
de centro sociocultural, xuvenil e da 3ª idade.

b) Lugar de execución: concello da Pastoriza.

c) Prazo de execución: catro meses.

3. Orzamento base de licitación, importe total:
20.000.000 de pesetas, IVE incluído.

4. Tramitación, procedemento e forma de adxu-
dicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso.

5. Garantías.

a) Provisional: 400.000 ptas.

b) Definitiva: 4% do importe de adxudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidade: Concello da Pastoriza.

b) Domicilio: praza de Galicia, nº 1.

c) Localidade e código postal: A Pastoriza, 27287.
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d) Teléfono: 982 33 21 97.

e) Fax: 982 33 22 33.

7. Requisitos específicos do contratista: clasifi-
cación no grupo C, subgrupos 2 e 4 ó 9, inclusive,
categoría b).

8. Presentación de ofertas.

a) Data límite de presentación: trece días naturais
contados desde o seguinte ó da publicación do anun-
cio de licitación no BOP de Lugo e no Diario Oficial
de Galicia, tomando como día para o inicio do prazo
o seguinte ó da última publicación.

b) Documentación que hai que presentar: a esixida
na cláusula 18 do prego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Concello da Pastoriza;
praza de Galicia, nº 1.

9. Apertura de ofertas: no salón de sesións deste
concello ás trece horas do primeiro día hábil seguinte
ó da finalización do prazo de presentación de
proposicións.

10. Criterios que servirán de base para a adxu-
dicación.

-Antecedentes relativos a obras de natureza aná-
loga realizadas polo contratista para este concello
e para as distintas administracións públicas: ata seis
puntos.

-Prazo de execución da obra ofertado polo con-
tratista: ata catro puntos, a criterio da mesa de con-
tratación, condicionado á súa viabilidade.

-Menor prezo ofertado: ata dous puntos.

11. Gastos de anuncios: por conta do adxudi-
catario.

A Pastoriza, 8 de maio de 2000.

José Yáñez García
Alcalde

CONCELLO DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Resolución do 6 de abril de 2000 pola
que se anuncia o concurso que se cita.

Obxecto do contrato: este contrato ten por obxecto
a contratación das obras reforzo do firme en Son
de Abaixo (San Caetano-A Gracia) 2ª fase, reforzo
firme Paredes-Pardiñas 2ª fase e pavimentación poli-
deportivo cuberto Roxos incluídas dentro de Plan
Provincial de Cooperación ás obras e servicios de
competencia municipal e de rede viaria local do
ano 2000.

Tipo de licitación:

Reforzo do firme en Son de Abaixo (2ª fase):
14.997.266 ptas., IVE incluído.

Reforzo firme Paredes-Pardiñas (2ª fase):
10.761.184 ptas., IVE incluído.

Pavimentación polideportivo cuberto Roxos:
100.000.000 de ptas., IVE incluído.

Prazo de execución:

Reforzo do firme en Son de Abaixo (2ª fase): tres
meses.

Reforzo firme Paredes-Pardiñas (2ª fase): tres
meses.

Pavimentación polideportivo cuberto Roxos: 10
meses a partir da data de adxudicación.

Clasificación do contratista:

Pavimentación polideportivo cuberto Roxos: gru-
po C, subgrupos 3 e 4, categoría c.

Forma de adxudicación: concurso por procede-
mento aberto.

Proposicións: os licitadores poderán presentar pro-
posicións no Rexistro Xeral de Entrada do Concello
de Santiago de Compostela, das 9 ás 14 horas, dentro
do prazo de vinteseis días naturais, que comezará
a contarse e entenderase aberto desde o día seguinte
á data da derradeira das publicacións que corres-
ponden facer no Diario Oficial de Galicia e no BOP
da Coruña.

Documentación. Información: Concello de Santia-
go de Compostela (departamento de Contrata-
ción-Servicios), teléfono: 981 54 23 24, fax:
981 57 76 27. Documentación: Copy Nova. Rúa Nova
de Abaixo, nº 12, local 4. Santiago de Compostela,
Teléfono: 981 59 23 93.

Criterios de adxudicación: son os sinalados nos
correspondentes pregos de condicións.

Garantías. Provisional: 2% do tipo de licitación.
Definitiva: 4% do importe de adxudicación.

Apertura de plicas: terá lugar en acto público na
Casa do Concello de Santiago de Compostela (Se-
cretaría) ás 12 horas, o quinto día hábil seguinte
á finalización do prazo de presentación de pro-
posicións.

Modelo de proposicións:

D/Dª ... con domicilio en ..., rúa ..., nº ..., teléfono
... con DNI (ou pasaporte ou documento que os subs-
titúa) nº ..., actuando en nome propio (ou en repre-
sentación de ... DNI ou CIF nº ..., e domicilio ...
participa no concurso por procedemento aberto para
a licitación ... e para estes efectos fai constar:

1. Que ofrece o prezo de ... ptas., que supón unha
baixa de ... ptas., con respecto ó tipo de licitación.

2. Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven
dos pregos de condicións do presente contrato.

3. Que xunta a documentación esixida no prego
de condicións.

..., ... de ... de 2000.
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O licitador (asinado e rubricado)

Modelo de sobre:

Proposición para tomar parte na contratación do
concurso ... presentada por ...

..., ... de .. de 2000.

O licitador (asinado e rubricado)

Santiago de Compostela, 6 de abril de 2000.

O alcalde
Rubricado

CONCELLO DE TORDOIA

Anuncio.

Contratación das obras incluídas na contratación
obra do POS 2000.

1. Obxecto.

É obxecto do contrato a contratación das obras
denominadas:

Camiño Ponte-Santaia a Ponte Liste: 10.603.733
ptas. (63.729,72 euros).

2. Tramitación, procedemento e forma de adxu-
dicación.

a) Tramitación: concurso.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: de acordo co prego de cláusulas admi-
nistrativas, aprobadas pola deputación e publicadas
no BOP número 48 do día 28-2-2000 (opción B),
e publicadas as correccións no BOP número 77, do
3 de abril de 2000.

3. Demais requisitos publicados no BOP, número
91, do 19 de abril de 2000.

Todoia, 10 de abril de 2000.

Antonio Pereiro Liñares
Alcalde

CONCELLO DE XOVE

Anuncio de contratación.

A Comisión Municipal de Goberno, en sesión do
2 de maio de 2000, acordou a contratación, mediante
concurso con procedemento aberto con mellora,
sobre proposta de prestación aprobada por esta cor-
poración das obras que se sinalarán de conformidade
co prego de cláusulas administrativas de xeral apli-
cación do Concello de Xove (BOP nº 118, do 24
de maio de 1996), coas modificacións introducidas
pola Lei 53/1999, do 28 de decembro, para o contrato
coas características que se sinalan a seguir:

Cadro de características do contrato.

1. Proxecto: acondicionamento do camiño de Bel-
trán a Vila.

2. Tipo de licitación: 8.760.000 ptas. (IVE incluí-
do).

3. Partida: 461.

4. Prazo de execución: 2 meses.

5. Clasificación do contratista: G-6-C.

6. Lugar de presentación de proposicións: rexistro
xeral do Concello de Xove (Camiño Real, s/n, Xove).

7. Prazo de presentación de proposicións: 26 días
naturais.

8. Fianza provisional: 175.200 ptas.

9. Fianza definitiva: 4% da adxudicación.

10. Modalidades básicas de financiamento e paga-
mento: obra cofinanciada incluída no Plan provincial
de cooperación ás obras e servicios de competencia
municipal do ano 2000.

11. Criterios de selección para a adxudicación do
contrato: os sinalados no prego de cláusulas admi-
nistrativas (BOP nº 118, do 24 de maio de 1996).

Xove, 10 de maio de 2000.

Jesús López González
Alcalde

Manuel Díaz Sánchez
Secretario

ANEXO

Modelo de proposición.

D.... con domicilio na rúa nº..., teléfono..., con DNI
(ou pasaporte ou documento que o substitúa) nº...,
actuando en nome propio (ou en representación de
DNI ou CIF nº..., e con domicilio en..., nº teléfono...)
toma parte no concurso, con procedemento aberto,
para a adxudicación das obras comprendidas no
proxecto de..., e para os efectos fai constar:

1) Que ofrece o prezo de... ptas., que significa unha
baixa de... ptas. en relación co tipo de licitación.

2) Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven
dos pregos de condicións deste contrato.

3) Que se compromete a efectua-las melloras sobre
a proposta formulada pola Administración que se
sinalan..., e que se compromete á realización de uni-
dades de obra adicional para determinar pola Admi-
nistración, polo importe total de... (en letra e en
número ptas.) valoradas ós prezos unitarios figurados
no proxecto, é dicir, a prezos de execución material.

4) Que xunta a documentación esixida no prego de
condicións.

En..., ... de... de 2000.
O licitador (asinado e rubricado).
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Modelo de sobre.

Proposición para tomar parte na contratación das
obras de... presentada por:....

En..., ... de...de 2000.
O licitador (asinado e rubricado).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DA CORUÑA

Resolución do 3 de maio de 2000 pola
que se convoca concurso, con procedemen-
to aberto e tramitación ordinaria, para
a contratación da subministración de
material informático con destino á Depu-
tación Provincial da Coruña. (Expediente
00/3916 do Servicio de Patrimonio e
Contratación).

Obxecto: subministración de material informático
con destino á Deputación Provincial da Coruña:
ordenadores, impresoras, escáners, antivirus, soft-
ware.

Lugar de entrega: Deputación Provincial da Coru-
ña.

Prazo de entrega: un mes.

Forma e procedemento de adxudicación: concurso
con procedemento aberto e tramitación ordinaria.

Orzamento: 33.719.384 ptas.=202.657,57 euros,
desagregado en 7 lotes.

Garantía provisional: non se esixe.

Garantía definitiva: 4% do prezo de adxudicación
de cada lote.

Información: Servicio de Patrimonio e Contrata-
ción. Alférez Provisional, s/n, 5º, 15003 A Coruña,
teléfono: 981 18 33 00.

Proposicións. Data límite: ata as 13 horas, dentro
do prazo de 15 días naturais contados desde o seguin-
te ó da derradeira publicación no BOP ou DOG.

Anuncio extenso: BOP da Coruña.

A Coruña, 3 de maio de 2000.

José Luis Torres Colomer
Presidente da Deputación Provincial da Coruña

José Luis Almau Supervía
Secretario da Deputación Provincial da Coruña

Anuncio de concurso, con procedemento
aberto, para a contratación do Plan 2000
Parques de Bombeiros e Instalacións de
Protección Civil, 4ª fase.

1. Obxecto: o concurso ten por obxecto a con-
tratación do Plan 2000 Parques de Bombeiros e Ins-
talacións de Protección Civil, 4ª fase que figuran
no anexo, cos orzamentos, garantías e clasificacións
que se relacionan.

2. Información: Servicio de Patrimonio e Con-
tratación.

3. Proposicións: poderán presentarse no Servicio
de Patrimonio e Contratación, das 9 ás 13 horas
dentro do prazo dos trece días naturais, contados
desde o seguinte ó de publicación deste anuncio
no BOP ou DOG.

4. O texto íntegro deste anuncio figura no BOP.

5. Gastos de anuncios: os gastos deste anuncio
serán por conta do adxudicatario.

A Coruña, 9 de maio de 2000.

José Luis Torres Colomer
Presidente da Deputación Provincial da Coruña

José Luis Almau Supervía
Secretario da Deputación Provincial da Coruña

ANEXO

Plan 2000 Parques de Bombeiros e Instalacións de Protección Civil, 4ª fase

Denominación da obra
Lugar de execución

Orzamento Anualidades da obra que se vai dirixir Prazo de
execución da

obra que se vai
dirixir

Clasificación Garantía
provisional

Garantía
definitiva

Carnota

Instalación de protección civil 20.707.201 ptas.
124.452,78 euros

Ano 1999: 20.707l201 ptas. 124.542.78 euros
Ano 2000: 0,00 euros
Ano 2001: 0,00 euros
Ano 2002: 0,00 euros
Ano 2003: 0,00 euros

12 meses C-2, 3 e 9-c Non se esixe 4% do prezo de
adxudicación

Anuncio de concurso, con procedemento
aberto, para a contratación do Plan 2000
Parques de Bombeiros e Instalacións de
Protección Civil, 5ª fase.

1. Obxecto: o concurso ten por obxecto a con-
tratación do Plan 2000 Parques de Bombeiros e Ins-

talacións de Protección Civil, 5ª fase que figuran
no anexo, cos orzamentos, garantías e clasificacións
que se relacionan.

2. Información: Servicio de Patrimonio e Con-
tratación.
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3. Proposicións: poderán presentarse no Servicio
de Patrimonio e Contratación, das 9 ás 13 horas,
dentro do prazo dos trece días naturais, contados
desde o seguinte ó da publicación deste anuncio
no BOP ou DOG.

4. O texto íntegro deste anuncio figura no BOP.

5. Gastos de anuncios: os gastos deste anuncio
serán por conta do adxudicatario.

A Coruña, 9 de maio de 2000.
José Luis Torres Colomer

Presidente da Deputación Provincial da Coruña
José Luis Almau Supervía
Secretario da Deputación Provincial da Coruña

ANEXO

Plan 2000 Parques de Bombeiros e Instalacións de Protección Civil, 5ª fase

Denominación da obra
Lugar de execución

Orzamento Anualidades da obra que se vai dirixir Prazo de
execución da

obra que se vai
dirixir

Clasificación Garantía
provisional

Garantía
definitiva

A Pobra do Caramiñal

Instalación de protección civil 19.857.225 ptas.
119.344,33 euros

Ano 1999: 19.857.225 ptas. 119.344,33 euros
Ano 2000: 0,00 euros
Ano 2001: 0,00 euros
Ano 2002: 0,00 euros
Ano 2003: 0,00 euros

12 meses Non se esixe 397.145 ptas.
2.386,89 euros

4% do prezo de
adxudicación

c) OUTROS ANUNCIOS

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE
GALICIA

Anuncio do concurso de expediente núme-
ro 00167C.

1. Entidade adxudicadora: Compañía de Radio-Te-
levisión de Galicia.

a) Órgano de contratación: Dirección Xeral da
CRTVG, mesa de contratación.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servicio
Común de Compras.

c) Número de expediente: 00167C.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: execución da obra de
urbanización para aparcadoiro da CRTVG.

b) Lugar de execución: San Marcos, Santiago de
Compostela.

c) Prazo de execución: tres (3) meses.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxu-
dicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso.

4. Orzamento da licitación: 68.099.235 pesetas,
incluídos todo xénero de gastos e IVE.

5. Garantías.

a) Provisional: 2% do importe sinalado como máxi-
mo para a licitación.

b) Definitiva: 4% do orzamento do contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Lugar: Servicio Común de Compras da CRTVG,
centro emisor de San Marcos, 15820-Santiago de

Compostela. Teléfono: 981 54 08 51, fax:
981 54 08 59.

b) Data límite de obtención de documentos e infor-
mación: vinteseis (26) días naturais contados a partir
do día seguinte ó da publicación deste anuncio no
Diario Oficial de Galicia.

7. Presentación das ofertas.

a) Data límite de presentación: vinteseis (26) días
naturais contados a partir do día seguinte ó da publi-
cación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

b) Documentación que hai que presentar: cláusula
11 do prego.

c) Lugar de presentación: rexistro xeral da
CRTVG, das 8 ás 14 horas.

d) Prazo durante o cal o licitador está obrigado
a mante-la súa oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: non.

8. Apertura de ofertas: pola mesa de contratación,
o primeiro día seguinte hábil ó do remate do prazo
sinalado para a presentación das ofertas, ás 12 horas,
na sala de xuntas.

9. Gastos: serán por conta do adxudicatario os
seguintes gastos:

a) Os dos anuncios que xere o concurso e os seus
actos preparatorios.

b) Os tributos estatais, autonómicos e municipais
que deriven do contrato de execución da obra, incluí-
do o IVE.

c) Os de formalización do contrato de adxudi-
cación.

d) Os gastos de control de calidade.

Santiago de Compostela, 10 de maio de 2000.

Francisco Campos Freire
Director xeral da Compañía de Radio-Televisión

de Galicia


