Teléfono: 981- 51 30 52
Fax: 981- 51 30 00
correo@boqueixon.dicoruna.es
C.I.F.: P-1501200-H

CONCELLO DE BOQUEIXÓN
Forte s/n
15881 Boqueixón (A Coruña)

________

ACTA DA SESION ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO
Lugar: Casa do Concello
Día: 16 de marzo de 2017
Hora de comezo: 12.30 h
Hora de remate: 13.10 h
ASISTENTES:
Don Manuel Fernández Munín
Dona Mª Carmen Botana Cebeiro
Don Antonio González Barral
Don Jesús Sanjuás Mera
AUSENTES:
Ninguén
No salón de sesións da casa do concello presidindo o alcalde, don Manuel Fernández
Munín, reuníronse os concelleiros que se relacionan anteriormente, asistidos pola secretaria
–interventora, dona Elena Suárez Rodríguez, co fin de realizar a sesión da Xunta de
Goberno, previamente convocada cos requisitos legais.
ORDE DO DIA
1. Aprobación da acta anterior
2. Solicitude de subvención encamiñada á habilitación e mellora de
infraestruturas dos parques empresariais de CCAA de Galicia á Consellería
de Economía, Emprego e Industria.
3. Xustificación subvención “proxecto de sinalización turística de Lestedo”. Ano
2016
4. Xustificación subvención “potenciación turística de Boqueixón”.
5. Corrección de erro no punto nº 15 da Xunta de Goberno do 16-02-2017
6. Solicitude financiamento prestación servizos sociais comunitarios polas
corporacións locais . Ano 2017
7. Xustificación subvención para contratación de persoal técnico para a
realización de actividades de información, orientación e prospección de
emprego. Ano 2016
8. Concesión de altas no servizo de saneamento
9. Dar conta das baixas e cambios de titularidade dos servizos de abastecemento
e saneamento do 2º, 3º e 4º trimestres do 2016.
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10. Aprobación convenio de colaboración entre o concello de Vila de Cruces e o
concello de Boqueixón
11. Aboamento e indemnización por participación en tribunal de probas
12. Xustificación gastos grupo político e aboamento primeiro trimestre 2017
13. Arquivo expedientes de reclamación de contías por danos ocasionados en bens
públicos
14. Aprobación realización campaña “A biblioteca somos tod@s”
15. Inscrición asociación no rexistro municipal do concello de Boqueixón
16. Solicitude espectáculos programa “Cultura no Camiño” 2017
17. Aprobación prezos públicos das actividades incluídas na xanela Primavera e
avance verán 2017
18. Aprobación de facturas
19. Inicio contratación da obra incluída no PMA 2016
20. Puntos urxentes
21. Rogos e preguntas
DELIBERACIÓNS
1.Aprobación da acta anterior
Por unanimidade acórdase aprobar a acta da sesión ordinaria que tivo lugar o día 2 de
marzo do 2017

2.Solicitude de subvención encamiñada á habilitación e mellora de infraestruturas
dos parques empresariais de CCAA de Galicia á Consellería de Economía, Emprego e
Industria.
Vista a Orde do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación
e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de
Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento
IN519B) (DOG nº 35 do 20 de febreiro de 2017), o concello de Boqueixón está a realizar o
trámite de solicitude.
Dita orde ten por obxecto subvencionar proxectos para a mellora dos servizos e o
acondicionamento de infraestruturas existentes ou de nova incorporación co fin de que as
empresas radicadas nos parques empresariais de Galicia poidan dispoñer de condicións
máis competitivas para desenvolver a súa actividade económica.
Segundo o artigo 3º das bases (anexo I) da citada orde, no punto 1.b) establece como
tipoloxía das actuacións e gastos subvencionables as “Novas plantas de depuración de
augas (b.1); os proxectos poderán incluír, ou ter como obxecto, os colectores con verquido
á depuradora municipal (b.2)”.
O artigo 4 das bases (anexo I). Financiamento. Con carácter xeral, a intensidade das axudas
será dun 80 % do importe total considerado como subvencionable e cun máximo de
120.000 euros por solicitude. O artigo 3º das bases establece que se considera
subvencionable o imposto sobre o valor engadido (IVE) cando non sexa recuperable polo
solicitante.
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Os proxectos a subvencionar ao abeiro desta convocatoria deberán desenvolverse ao longo
do ano 2017.
O artigo 4º da Orde de convocatoria. Lugar e prazo de presentación das solicitudes
establece que o prazo de presentación de solicitudes será desde o 21 de febreiro de 2017 ó
20 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos, e atendendo a que esta alcaldía delegou as
competencias na Xunta de Goberno,
A Xunta de Goberno acorda:
1.- Para a actuación correpondente segundo á tipoloxía do proxecto que se vai a executar,
segundo o artigo 3.1 das bases. Tipoloxía b.1:
a) Aprobar o Proxecto denominado instalación sistema de depuración no solo industrial de
Camporrapado, e a memoria técnica xustificativa da actuación que se vai desenvolver e a
solicitude de subvención á Consellería de Economía, Emprego e Industria para emprender
a actuación solicitada e se aceptan as condicións de financiamento e demais requisitos
establecidos na Orde.
b).- Solicitar á Consellería de Economía, Emprego e Industria unha subvención por
importe de 20.632,13 €, e aprobar o importe do proxecto denominado instalación sistema
de depuración no solo industrial de Camporrapado por importe 25.790,16 €.
c).- Adquirir o compromiso de participar no financiamento da achega municipal
correspondente ó Concello de Boqueixón que ascende a 5.158,03 €.
2.- Para a actuación correpondente segundo á tipoloxía do proxecto que se vai a executar,
segundo o artigo 3.1 das bases. Tipoloxía b.2):
a) Aprobar o proxecto denominado rede colectores xerais no solo urbano industrial de
Camporrapado, e a memoria técnica xustificativa da actuación que se vai desenvolver e a
solicitude de subvención á Consellería de Economía, Emprego e Industria para emprender
a actuación solicitada e se aceptan as condicións de financiamento e demais requisitos
establecidos na Orde.
b).- Solicitar á Consellería de Economía, Emprego e Industria unha subvención por
importe de 75.358,72 €, e aprobar o importe do proxecto denominado rede colectores
xerais no solo urbano industrial de Camporrapado por importe 94.198,40 €.
c).- Adquirir o compromiso de participar no financiamento da achega municipal
correspondente ó Concello de Boqueixón que ascende a 18.839,68 €.
3.- Recoñecer que esta entidade posúe plena dispoñibilidade sobre os terreos ou predios
onde se pretende realizar as actuacións que integran ámbolos dous proxectos para o cal se
solicita a subvención.
4.- Comunicar este acordo á Consellería de Economía, Emprego e Industria

3.Xustificación subvención “proxecto de sinalización turística de Lestedo”. Ano 2016
No BOP nº 221 do 18 de novembro do 2015 saíu publicada a convocatoria de subvencións
dirixidas á concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para investimentos
en promoción turística durante o exercicio 2016 (ref.: DP0006)
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Por decreto de alcaldía de data do 16 de decembro de 2015, acordouse solicitar unha
subvención en materia de Investimentos para Promoción Turística para o proxecto de
“Sinalización Turística de Lestedo”.
Mediante a Resolución da Deputación número 15.077 do 27 de xuño de 2016 aprobouse a
concesión definitiva dunha subvención de 3.498,12 € para “Sinalización turística de
Lestedo” Cód. Exp.: 2015000007898.
Á vista do cal, téndose cumpridos todos os requisitos necesarios para a xustificación da
subvención concedida, a Xunta de Goberno acorda:
1.- Aprobar a conta xustificativa dos pagos realizados, do concepto de gasto e do tipo de
documento:
Concepto
aprobado
na
concesión

Sinalización
turística de
Lestedo

Datos do acredor

Importe
imputado

Documento xustificativo

NOME
Nome e
apelidos
(persoas
físicas)
Nome de
empresa/entida
de completo

NIF

Concepto do
xustificante

GRAFI-IDEAS,
Diseño y
Rotulación, SC

J15631252

2 paneis de
información
turística

Tipo de
Data
Nº
Data
documen documen documen
pago
to
to
to

Factura

28/12/20
16

2016/583 29/12/2016

Importe do
documento
(Indicar só
si non
coincide co
importe
imputado)

3.484,80 €

IMPORTE TOTAL XUSTIFICADO

3.484,80 €
3.484,80 €

2.- Aprobar a memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión
da subvención con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
3.- Que os xustificantes de pago da subvención referenciada, non foron presentados como
xustificantes en convocatorias anteriores.
4.- Que a entidade executou a publicidade da colaboración financieira da Deputación da
Coruña na información que realizou do desenvolvemento das actividades ou investimentos
do proxecto de subvención.
5.- Que, para o mesmo obxecto, non se obtivo ningunha subvención pública ou privada.
6.- Que non se ten pendente de xustificación ningunha cantidade anticipada da Deputación
na que xa rematara o prazo para a presentación dos xustificantes.
7.- Que está aprobada a última Conta Xeral que legalmente sexa exixible e tela presentada
ante os órganos de control externo.
8.- Que se cumpriu a finalidade da subvención mediante a realización da actividade para a
que foi concedida.
9.- Comunicar este acordo á Deputación da Coruña.

4.Xustificación subvención “potenciación turística de Boqueixón”
Con data do 18 de novembro de 2015 saíu publicado no BOP núm. 221 as Bases
reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido ós concellos e outras
entidades locais da provincia da Coruña para actividades de promoción turística durante o
ano 2016 (programa DP0007).
O 17 de de decembro de 2015, o Concello de Boqueixón, solicita axuda económica para
executar as actividades de promoción turística.
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Por resolución da Deputación Provincial número 13.232 de 09.06.16 apróbase a concesión
definitiva da subvención correspondente ó programa DP0007: convocatoria do programa
de subvencións a concellos e outras entidades locais para actividades de Promoción
Turística durante o ano 2016: cod exp. 2015000007894. Obxecto: Potenciación Turística
de Boqueixón por un importe de 2.995,06 €.
Á vista do cal, téndose cumpridos todos os requisitos necesarios para a xustificación da
subvención concedida, a Xunta de Goberno acorda:
1.- Aprobar a conta xustificativa da subvención destinada a financiar gastos realizados, con
identificación do nome da empresa, NIF, concepto, tipo de documento, data do documento,
número de documento, tal e como consta na seguinte relación clasificada de pagos
realizados:
Concepto
aprobado
na
concesión

Importe
Datos do acredor

imputado
NOME
Nome e apelidos
(persoas físicas)
Nome de
empresa/entidade
completo

Imprenta

Imprenta

Documento xustificativo

Data
documento

Nº
documento

Data
pago

Exposición para posta
LauCreaciones
Ben valor do Pico: “O
Soluciones de impresión
FACTURA
70220884 Pico Sacro no Códice
Laugrupo
Calixtino”

26/12/2016

G161179

28/12/16

2.294,93 €

2.294,93 €

Deseño e impresión
de material de
Bpromoción turística: 3 FACTURA
70053863
totems información
turística.

26/12/2016

1264

28/12/16

700.59 €

700,59 €

SCP Comunicación e
Publicidade

Concepto do
xustificante

Importe do
documento

Tipo de
documento

NIF

IMPORTE TOTAL XUSTIFICADO

2.995,52 €

2.- Aprobar a memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión
da subvención con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
3.- Que os xustificantes de pago da subvención referenciada, non foron presentados como
xustificantes en convocatorias anteriores.
4.- Que a entidade executou a publicidade da colaboración financieira da Deputación da
Coruña na información que realizou do desenvolvemento das actividades ou investimentos
do proxecto de subvención.
5.- Que, para o mesmo obxecto, non se obtivo ningunha subvención pública ou privada.
6.- Que non se ten pendente de xustificación ningunha cantidade anticipada da Deputación
na que xa rematara o prazo para a presentación dos xustificantes.
7.- Que está aprobada a última Conta Xeral que legalmente sexa esixible e tela presentada
ante os órganos de control externo.
8.- Que se cumpriu a finalidade da subvención mediante a realización da actividade para a
que foi concedida.
9.- Comunicar este acordo á Deputación da Coruña.

5.Corrección de erro no punto nº 15 da Xunta de Goberno do 16-02-2017
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Na Xunta de Goberno que tivo lugar o 16 de febreiro do 2017, no punto número 15
“Xustificación subvención financiamento servizos sociais comunitarios municipais,
Deputación Provincial, ano 2016”, acordouse aprobar entre outros apartados o 1a)
a) Que as cantidades aboadas en concepto de retribucións brutas e seguros sociais a cargo
do concello polos servizos prestados durante o ano 2016 do persoal directamente adscrito
aos servizos sociais municipais comunitarios básicos, obxecto do plan, e os ingresos
obtidos para o financiamento dos mesmos conceptos son os seguintes:
Financiamento do Plan 2016

Módulos
Personal
solicitados subvencionado

Nome, apelidos
e CIF

Natureza da
súa
vinculación
laboral

Tipo de Pagamentos
Achega
Achega
xornada efectuados Deputación Xunta

Achega das
personas
usuarias

Outras
achegas

Achega
municipal

IC

Auxiliar
Lourdes García
administrativo
Abeijón, xxxxx
1

Funcionaria

Xornada
completa

26327,29

12028,57

0

14298,72

IA

Auxiliar
Teresa Castro
administrativo
Blanco, xxxxx
2

Per.laboral
temporal

Xornada
completa

14723,64

13915,53

0

808,11

IID

Técnico de María José Pereira
grado medio 1 Lareo, xxxxx

Per.laboral
temporal

Xornada
completa

20836,61

13928,85

0

6907,76

Técnico de
grado medio 2

0

0

Técnico de
grado superior
1

0

0

Técnico de
grado superior
2

0

0

IV

Personal
auxiliar SAF
Básico *
(Indicar só
número de
traballadores/a
s)

PERSOAL PROPIO:
Indicar só número de
traballadores

17643,83

Empresa:
ATENDO CIF:
Por
B-36875938
empresa
número de
contratada
traballadores/as entre
1-2

3399,73

5865

0

3399,73

0 27879,59

26908,56

57516,78
Total pagamentos
88.796,1

0

Total Financiamento

88.796,1

O módulo IV, elaborouse en base ó importe facilitado pola empresa Atendo Calidade SL,
que presentou por escrito os datos relativos ós custos de auxiliares do servizo de axuda no
fogar básico do concello de Boqueixón, por un total de 26.908,56 €.
Posteriormente, con data 9 de marzo do 2017, a citada empresa Atendo Calidade SL
presenta un certificado na cal sinala que o importe total dos custos pola prestación do
servizo de axuda no fogar ascende a 20.149,62 €.
Polo exposto, sendo necesario proceder coa corrección da contía do módulo IV e as
variacións que elo con leva noutros importes da táboa, a Xunta de Goberno acorda:
1.
Corrixir as contías que figuran na táboa do apartado 1a), tendo en conta que o
importe total dos custos pola prestación do servizo de axuda no fogar ascende a 20.149,62
€:
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“Que as cantidades aboadas en concepto de retribucións brutas e seguros sociais a cargo do
concello polos servizos prestados durante o ano 2016 do persoal directamente adscrito aos
servizos sociais municipais comunitarios básicos, obxecto do plan, e os ingresos obtidos
para o financiamento dos mesmos conceptos son os seguintes:
Financiamento do Plan 2016
Módulos
Personal
solicitado subvencionad
s
o

Nome, apelidos
e CIF

Natureza da súa
vinculación
laboral

Tipo de
xornada

Pagamen
tos
efectua
dos

Achega
Deputa
ción

Achega
das
personas
usuarias

Achega
Xunta

Outras
achegas

Achega
municipal

IC

Auxiliar
Lourdes García
administrativo
Abeijón, xxxxx
1

Funcionaria

Xornada
completa

26327,29 12028,57

0

14298,72

IA

Auxiliar
Teresa Castro
administrativo
Blanco, xxxxx
2

Per.laboral
temporal

Xornada
completa

14723,64 13915,53

0

808,11

IID

María José
Técnico de
Pereira Lareo,
grado medio 1
xxxxx

Per.laboral
temporal

Xornada
completa

20836,61 13928,85

0

6907,76

Técnico de
grado medio 2

0

0

Técnico de
grado superior
1

0

0

Técnico de
grado superior
2

0

0

IV

Personal
auxiliar SAF
Básico *
(Indicar só
número de
traballadores/a
s)

PERSOAL
PROPIO: Indicar
só número de
traballadores
Empresa:
ATENDO CIF:
B-36875938
número de
traballadores/as
entre 1-2

17643,83

Por empresa
contratada

0

3399,73

-893,94

0

3399,73

0 21120,65

20149,62

57516,78
Total pagamentos 82037,16

Total Financiamento 82037,16

2. Dar traslado desta corrección á Deputación Provincial da Coruña.

6.Solicitude financiamento prestación
corporacións locais. Ano 2017

servizos

sociais

comunitarios

polas

O Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e
o eu financiamento, modificado polo Decreto 148/2014, do 6 de novembro e a Orde do 31
de maio de 2016, define os equipos de servizos sociais segundo criterios poboacionais,
sociais e demográficos. Boqueixón, segundo esta clasificación é unha área semiurbana 2
(Anexo I do decreto).
No artigo 34 defínense os tipos de equipo profesional de servizos sociais comunitarios
básicos, establecendo no anexo II a dotación de persoal técnico segundo o tipo de concello
e área, correspondendo por número de habitantes a este concello unha Unidade de Traballo
Social que asegura a presenza dunha traballadora social.
Segundo o artigo 31 do capítulo V, as deputacións provinciais apoiarán prioritariamente o
financiamento do SAF básico aos concellos de menos de 20.000 habitantes, así como o
financiamento aos ditos concellos para a contratación de persoal técnico dos equipos
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municipais de servizos sociais con perfís profesionais diferentes e complementarios ao do
profesional de referencia (Traballador/a Social) que se regula no artigo 37 deste decreto.
O capítulo VIII, art. 40, establece como fontes de financiamento dos servizos
comunitarios:
• Créditos consignados nos orzamentos das entidades locais titulares dos servizos.
• Achegas realizadas polas deputacións provinciais de acordo co establecido no
artigo 31 do decreto.
• Achegas realizadas pola Xunta de Galicia.
• Recursos financeiros xerados polos ingresos en concepto de copagamento dos
servizos que realicen as persoas usuarias, de conformidade coa normativa sectorial
de aplicación.
• Calquera outra achega pública ou privada destinada a este fin.
O artigo 41 regula os aspectos xerais do financiamento por parte da Xunta de Galicia, que
cofinanciará as corporacións locais mediante transferencias finalistas. Serán financiables
os seguintes gastos:
-Retribucións de persoal
-Gastos derivados da prestación de axuda no fogar (para persoas dependentes reguladas no
artigo 58).
- Gastos de xestión e realización doutros programas.
O artigo 58, establece o financiamento, pagamento e xustificación do servizo de axuda no
fogar para persoas en situación de dependencia valoradas con dereito a atención
recoñecida. Para este fin pon en funcionamento unha aplicación informática denominada
SIGAD que xestiona os expedientes e listas do SAF de dependencia, intensidades
horarias, etc. Na Xunta de Goberno que tivo lugar o día 20 de outubro de 2010, acordouse
a adhesión deste concello ao dito convenio. En virtude do mesmo a Xunta de Galicia
transfire trimestralmente ás corporacións locais as cantidades que correspondan ao SAF
por dependencia en función das horas efectivamente prestadas e segundo os criterios para o
financiamento do SAF recollidos no anexo III do decreto (9,7€ por hora efectiva de
atención xustificada a persoas con PIA de SAF).
No artigo 61 do decreto tamén se regula a participación no financiamento do servizo de
axuda no fogar das persoas dependentes valoradas con dereito recoñecido para SAF
dependencia, así como doutros servizos básicos.
Con base no establecido neste Decreto e tendo en conta o artigo 50, que regula o
cofinanciamento municipal dos gastos correntes derivados da prestación de servizos sociais
comunitarios, os concellos de menos de 20.000 habitantes, achegarán o 20% do total do
proxecto solicitado á Xunta, incluíndo en dita achega do 20% o financiamento da
Deputación, copago das persoas usuarias, etc.
A petición para persoal do ano 2017 realízase con base nas cantidades concedidas pola
Xunta no ano 2016 (tendo en conta o número de habitantes deste Concello só se financia a
figura profesional da traballadora social xa que o resto de persoal debe ser cofinanciado
con cargo á Deputación Provincial da Coruña).
No relativo ao servizo de axuda no fogar para persoas en situación de dependencia,
solicítase a contía necesaria en función da asignación mensual de horas actuais a este
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Concello (2038 horas ao mes), podendo sufrir variacións en función das altas e baixas que
se vaian producindo ao longo do ano.
Con base ao establecido no Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os
servizos sociais comunitarios e o seu financiamento,a Xunta de Goberno acorda:

• Solicitar á Consellería de Política Social a transferencia finalista para o
cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios de titularidade municipal,
regulada no Decreto 99/2012, do 16 de marzo, publicado no Diario Oficial de Galicia
n.º 63 do día 30 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o
seu financiamento (e nas modificacións posteriores).
• Que o importe total do financiamento solicitado, segundo se reflicte neste resumo
xeral é de 292.621,54 €, co seguinte detalle:
- Persoal: 16815 €
- Mantemento: 600 €
- Axuda no fogar para persoas dependentes: 237223,2 €
- Xestión de programas:
Escola Infantil Municipal: 33583,34 €
Xantar na Casa: 4000 €
CoidarNos: 400 €
• Continuar prestando nas mesmas condicións que no ano anterior os servizos sociais
comunitarios municipais.
• Adoptar o compromiso de cofinanciar o mantemento e o desenvolvemento dos
servizos sociais comunitarios de titularidade municipal incluídos no proxecto
presentado para a solicitude de financiamento para o ano 2017.

7.Xustificación subvención para contratación de persoal técnico para a realización de
actividades de información, orientación e prospección de emprego. Ano 2016
Con data do 30 de decembro de 2015, sae publicado no DOG número 248 a Orde do 29 de
decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública
para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización
de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2016.
Con data do 18 de febreiro de 2016 solicítase dita subvención coa finalidade de levar a
cabo todas aquelas actuacións en medidas de información, acompañamento, motivación e
asesoramento que, tendo en conta as circunstancias persoais da persoa beneficiaria, lle
permitan determinar as súas capacidades e intereses e xestionar a súa traxectoria individual
de aprendizaxe, a busca de emprego ou a posta en práctica de iniciativas empresariais.
Con data de rexistro de entrada no Concello de Boqueixón do 26 de xullo de 2016,
recíbese a notificación da resolución favorable, por un importe de 23.000€, relativa á
contratación de 1 persoa técnica por un período de 12 meses, dende o 1 de febreiro de 2016
ata o 31 de xaneiro de 2017.
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Tendo en conta que o concello contratou a unha técnico durante o período subvencionado e
que se prestou o servizo de información, orientación e prospección de emprego de xeito
satisfactorio, e tendo en conta, así mesmo, que o prazo para a presentación da
xustificación remata o 31 de marzo de 2017.
A Xunta de Goberno acorda:
a) Comunicar á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral da Consellería
de Economía, Emprego e Industria:
1. Que se cumpriu a finalidade da subvención concedida pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria por un importe de 23.000€ para a contratación
de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación
e prospección de emprego no exercicio 2016.
2. Que a subvención recibida para o desenvolvemento das accións de información,
orientación e prospección de emprego do expediente de referencia, destinouse
aos fins para os cales se concedeu e de acordo coa normativa aplicable a esta.
3. Que non se recibiu ningún outro ingreso ou subvención para a financiación da
actividade subvencionada.
4. Que os pagos efectuados dende o 1 de febreiro de 2016 ata o 31 de xaneiro de
2017, ao persoal técnico orientador, se corresponden co seguinte desglose:
CUSTOS SALARIAIS MENSUAIS
(1)

MES

CUSTOS SEG. SOCIAL MENSUAIS
(2)

TOTAIS

SALARIO BRUTO
(inc.pluses salariais)

P.P.PAGAS
EXTRAS

CUSTO
SALARIAL
MENSUAL
(A)

% COTA
PATRONAL Á
SEGURIDADE
SOCIAL

CNAE/
OCUPACIÓN

COTA
PATRONAL Á
SEG.SOCIAL
(B)

TOTAL CUSTO
MENSUAL
(A+B)

FEBREIRO

1.243,65

207,28

1.450,93

32,10%

A

465,75

1.916,68

MARZO

1.243,65

207,28

1.450,93

32,10%

A

465,75

1.916,68

ABRIL

1.243,65

207,28

1.450,93

32,10%

A

465,75

1.916,68

MAIO

1.243,65

207,28

1.450,93

32,10%

A

465,75

1.916,68

XUÑO

1.243,65

207,28

1.450,93

32,10%

A

465,75

1.916,68

XULLO

1.243,65

207,28

1.450,93

32,10%

A

465,75

1.916,68

AGOSTO

1.243,65

207,28

1.450,93

32,10%

A

465,75

1.916,68

SETEMBRO

1.243,65

207,28

1.450,93

32,10%

A

465,75

1.916,68

OUTUBRO

1.243,65

207,28

1.450,93

32,10%

A

465,75

1.916,68

NOVEMBRO

1.243,65

207,28

1.450,93

32,10%

A

465,75

1.916,68

DECEMBRO

1.243,65

207,28

1.450,93

32,10%

A

465,75

1.916,68

XANEIRO

1.243,65

207,28

1.450,93

32,10%

A

465,75

1.916,68
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TOTAL

17.411,16

32,10%

A

5.589,00

23.000,16

b) Aprobar a memoria xustificativa.

8.Concesión de altas no servizo de saneamento
A empresa Espina y Delfín presenta nestas dependencias municipais un escrito (rexistro de
entrada nº 16/2263) no que se solicita dar de alta no servizo de saneamento a unha relación
de usuarios, que xa constan como abonados no servizo de abastecemento.
Tendo en conta que todos eses usuarios cumpren as condicións necesarias para poder ser
beneficiarios do servizo, procédese a autorizar a acometida á rede municipal de
sumidoiros, segundo o regulamento do servizo municipal de saneamento, incluíndo como
beneficiarios de dito servizo ós usuarios que se relacionan a continuación:
Nome e enderezo fiscal
Mª DEL PILAR xxxxx
xxxxx.- Ledesma
15882 Boqueixón (A Coruña)
Álvaro xxxxx
xxxxx – Boqueixón
15881 Boqueixón (A Coruña)
Patrimonial FERANPE, SL
Cusanca – Lestedo
15881 Boqueixón (A Coruña)
Alberto xxxxx
xxxxx
15882 Boqueixón
Construcciones Rico Gianeda, SL
Fonteblanca - Sucira
15882 Boqueixón
José xxxxx
xxxxx - Sucira
15882 Boqueixón

DNI
xxxxx

Enderezo inmoble
xxxxx. - Ledesma – 15882
Boqueixón

Taxa
54,86 €

xxxxx

xxxxx – Boqueixón – 15881
Boqueixón

54,86 €

B15838642

Cusanca – Lestedo – 15881
Boqueixón

54,86 €

xxxxx

xxxxx 15882 Boqueixón

54,86 €

B70379904

xxxxx 15882 Boqueixón

54,86 €

xxxxx

xxxxx – Sucira – 15882
Boqueixón

54,86 €

Polo que, a Xunta de Goberno acorda:

1º- Dar de alta no servizo de saneamento ós usuarios que se detallan na relación anterior,
establecendo as taxas correspondentes que se rexerán pola Ordenanza fiscal reguladora da
taxa de saneamento.
As altas concedidas son para vivenda.
2º- Aprobar a liquidación da taxa correspondente pola alta do servizo, por importe de 54,86
€, que deberá ser ingresada polos usuarios nas arcas municipais, na seguinte conta
bancaria, a nome do Concello de Boqueixón: xxxxx (Abanca – Lestedo)
3º- Notificar este acordo ós beneficiarios citados anteriormente ó enderezo fiscal indicado.

9.Dar conta das baixas e cambios de titularidade dos servizos de abastecemento e
saneamento do 2º, 3º e 4º trimestres do 2016.
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Dase conta á Xunta de Goberno das baixas e os cambios de titularidade correspondentes ós
servizos de abastecemento e saneamento que se realizaron durante o segundo, terceiro e
cuarto trimestres do 2016:
Relación de baixas dos servizos de abastecemento e saneamento:

Nome Abonado con NIF

José xxxxx
NIF: xxxxx
Ramón xxxxx - Carnicería
NIF: xxxxx
José xxxxx
NIF: xxxxx
José xxxxx
NIF: xxxxx

Nome Abonado con NIF
Elena xxxxx
NIF: xxxxx

Nome Abonado con NIF
Francisco xxxxx
NIF: xxxxx
José xxxxx
NIF: xxxxx
José xxxxx
NIF: xxxxx
María xxxxx
NIF: xxxxx

2º TRIMESTRE 2016
Nº
Enderezo inmoble
Abonado

Servizo baixa

43/000983

xxxxx – Donas

Abastecemento

43/000432

xxxxx - Baixo – Lestedo

Abastecemento

43/000484

xxxxx - Lamas

Abastecemento

43/000848

xxxxx - Ledesma

Abastecemento

3º TRIMESTRE 2016
Nº
Enderezo inmoble
Abonado
43/000976
xxxxx - Boqueixón

4º TRIMESTRE 2016
Nº
Enderezo inmoble
Abonado
43/000971
xxxxx - Sergude

Servizo baixa
Abastecemento

Servizo baixa
Abastecemento

43/000096

xxxxx - Ledesma

Abastecemento

43000340

xxxxx - Boqueixón

Abastecemento

43001815

xxxxx - Pousada

Saneamento

Relación de cambios de titularidade:

Novo Titular con NIF

2º TRIMESTRE 2016
Nome anterior abonado
Nº
Abonado

Isaura xxxxx
NIF: xxxxx
Nieves xxxxx
NIF: xxxxx
Banco Pastor, S.A.U.
CIF: A86507092

Jesús xxxxx
NIF: xxxxx
Ramón xxxxx
NIF: xxxxx
Sande Pintor y Otros, C.B.
CIF: E70051032

43000384

xxxxx - Lestedo

43000261

xxxxx- Pousada

43000854

Juan Manuel xxxxx
NIF: xxxxx

Manuel xxxxx
NIF: xxxxx

43000700

Polígono Industrial
SAUI-1, Nº 20 Sergude
xxxxx - Sergude

Enderezo inmoble
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Juan Manuel xxxxx
NIF: xxxxx
Martín xxxxx
NIF: xxxxx
Juan Manuel xxxxx
NIF: xxxxx
Lucinda xxxxx
NIF: xxxxx
Jorge xxxxx
NIF: xxxxx
Preciosa xxxxx
NIF: xxxxx
Parrillada O Breixo, S.L.
xxxxx
Ramón xxxxx
NIF: xxxxx
Pascual xxxxx
NIF: xxxxx
Alba xxxxx
NIF: xxxxx
Manuel xxxxx
NIF: xxxxx
Magdalena xxxxx
NIF: xxxxx

Manuel xxxxx
NIF: xxxxx
Manuel xxxxx
NIF: xxxxx
Manuel xxxxx
NIF: xxxxx
José xxxxx
NIF: xxxxx
María Nieves xxxxx
NIF: xxxxx
Ramón xxxxx
NIF: xxxxx
Jenaro xxxxx
NIF: xxxxx
Ramón xxxxx
NIF: xxxxx
Benigno xxxxx
NIF: xxxxx
Francisco xxxxx
NIF: xxxxx
José Carlos xxxxx
NIF: xxxxx
José xxxxx
NIF: xxxxx

Novo Titular con NIF

3º TRIMESTRE 2016
Nome anterior abonado
Nº Abonado

Farmacia Porto, C.B.
NIF: E70482260
Jancor Negocios España,
S.L.
CIF: B70067269
Annia xxxxx
NIF: xxxxx
Amalia xxxxx
NIF: xxxxx
Cristina xxxxx
NIF: xxxxx

Mª Cristina xxxxx
NIF: xxxxx
SLEEPING, S.L.
XXL Producción
Ecoxistica, S.L.
José Antonio xxxxx
NIF: xxxxx
José xxxxx
NIF: xxxxx
María Mercedes xxxxx
NIF: xxxxx

Novo Titular con NIF
Carmen xxxxx
NIF: xxxxx
María Josefa xxxxx
NIF: xxxxx
Sara xxxxx
NIF: xxxxx
Concello de Boqueixón
CIF: P1501200H
Carlos xxxxx
NIF: xxxxx
María xxxxx

43000702

Xxxxx - Sergude

43000703

Xxxxx - Sergude

43000701

Xxxxx - Sergude

43000363

Xxxxx - Lestedo

43001104

Xxxxx - Lamas

43000916
43000921
43001211

Xxxxx - Lestedo

43000178

Xxxxx - Oural

43000422

Xxxxx - Lestedo

43000953

Xxxxx – A Granxa

43000354

Xxxxx - Boqueixón

43001077

Xxxxx - Lestedo

Xxxxx - Sergude

Enderezo inmoble

43000348

Xxxxx – Boqueixón

43000910

Xxxxx - Lestedo

43001119

Xxxxx - Lestedo

43000858

Xxxxx - Lestedo

43000888

Xxxxx - Sergude

4º TRIMESTRE 2016
Nome anterior abonado
Nº
Abonado
Pedro xxxxx
43001441
NIF: xxxxx
Concepción xxxxx
43000032
NIF: xxxxx
María xxxxx
43000175
NIF: xxxxx
Elisa xxxxx
43000341
NIF: xxxxx
María Rosario xxxxx
43001657
NIF: xxxxx
Antonio xxxxx
43001379

Enderezo inmoble
Xxxxx - Sergude
Xxxxx - Sergude
Xxxxx - Oural
Xxxxx - Boqueixón
Xxxxx - Sergude
Xxxxx - Oural
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NIF: xxxxx
Francisco xxxxx
NIF: xxxxx
María Dolores xxxxx
NIF: xxxxx

NIF: xxxxx
César xxxxx
NIF: xxxxx
Lino xxxxx
NIF: xxxxx

43000560

Xxxxx - Lestedo

43000724

Xxxxx - Sergude

10.Aprobación convenio de colaboración entre o concello de Vila de Cruces e o
concello de Boqueixón
Como consecuencia do temporal de vento e auga dos días 3, 4 e 5 de febreiro produciuse a
rotura da torreta de televisión situada no lugar de Castromouzo, na parroquia de Gres, que
da cobertura da sinal dixital terrestre ás parroquias de Gres e Camanzo no concello de Vila
de Cruces e ás parroquias de Ponteledesma e Subcira no concello de Boqueixón.
Tal como consta no presuposto de data 7/02/2017 emitido por Electricidade Arteaga Gres,
S.L e remitido polo concello de Vila de Cruces ao concello de Boqueixón , preténdese
colocar unha torreta de 26 m construída en ángulo de 90 con travesaños horizontais e
inclinados cada 50 cm; gramallada e pintada en verde. O custo desta torreta ascende a
10.290 € máis IVE.
É necesario colocar un pararraios cuxo custo ascende a 830 € máis IVE
Así mesmo, é necesario alugar unha grúa de 30 toneladas para retirar a torreta tirada polo
temporal e colocar a nova torreta. Esta operación, pode durar 8 horas e o prezo por hora
ascende a 150 € máis IVE, aparte do custo do desprazamento que ascende a 200 € máis
IVE.
Por último, o custo de mande obra ascende a 900 €.
Aínda que a torreta se sitúa no concello de Vila de Cruces a súa cobertura esténdese ao
concello de Boqueixón e número de persoas beneficiarias se non superior, son as mesmas
que as de Vila de Cruces.
Por todo isto, a Xunta de Goberno acorda:
1. Aprobar o seguinte convenio de colaboración entre o concello de Vila de Cruces e o
concello de Boqueixón para a construción e colocación dunha nova torreta de televisión
(sinal TDT) situada no lugar de Castromouzo, derribada polo temporal de vento que
azoutou Galicia en febreiro deste ano:
“
REUNIDOS
Concello de Vila de Cruces (Pontevedra) - Concello de Boqueixón (A Coruña)
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VILA DE CRUCES E
O CONCELLO DE BOQUEIXÓN PARA A COLOCACIÓN DUNHA NOVA
TORRETA DE TELEVISIÓN (SINAL TDT) TRAS A CAÍDA DA ANTIGA TORRETA
A CAUSA DO TEMPORAL DE VENTO QUE AZOUTOU GALICIA.
En Vila de Cruces, a día de marzo de 2017.
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REUNIDOS
Dunha parte, Jesús Otero Varela, con D.N.I. nº.: xxxxx , en calidade de Alcalde de Vila de
Cruces, representando ao Concello de Vila de Cruces, con C.I.F. P-3605900-D, con
domicilio na Praza Juan Carlos I, s/n, 36590 - Vila de Cruces (Pontevedra), actuando en
virtude das competencias que lle atribúe o artigo 21.1.b) da Lei 7/85, de 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local.
Doutra parte, Manuel Fernández Munín, con D.N.I. xxxxx, en calidade de Alcalde de
Boqueixón, representando ao Concello de Boqueixón, con C.I.F. P-1501200-H, con
domicilio en O Forte, s/n, 15881- Boqueixón (A Coruña), actuando en virtude das
competencias que lle atribúe o artigo 21.1.b) da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local.
Ambas partes recoñécense con capacidade para formalizar este convenio e, en base aos
principios de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia que deben presidir as
actuacións entre as administracións públicas,

EXPOÑEN
PRIMEIRO:
O pasados días 3, 4 e 5 de febreiro do presente ano toda Galicia sufriu un temporal de
vento e auga que ocasionou importantes danos en instalacións e dotacións públicas, sendo
moi notable o traballo realizado polas brigadas de operarios das distintas administracións
públicas na retirada dos restos do temporal e na habilitación das vías públicas, que en
moitos casos estaban cortadas pola caída de árbores do temporal.
SEGUNDO:
Dentro dos danos causados nas dotacións públicas, cabe destacar a rotura da torreta de
televisión situada no lugar de Castromouzo, na parroquia de Gres, que da cobertura da
sinal dixital terrestre ás parroquia de Gres e Camanzo no Concello de Vila de Cruces
(Pontevedra), e ás parroquias de Ponteledesma e Subcira no Concello de Boqueixón (A
Coruña).
Dende os equipos colocados nesta torreta dáse cobertura televisiva aos núcleos de
poboación existente a ambos lados do río Ulla, tanto aos pertencentes ao Concello de Vila
de Cruces como aos pertencentes ao Concello de Boqueixón.
TERCEIRO:
Aínda que a torreta atópase colocada no termo municipal de Vila de Cruces, e dado que
emite sinal para ambos lados do río e da cobertura televisiva a varias poboacións dos
Concellos de Vila de Cruces e Boqueixón, resulta obvio proceder á sufragar os custos da
instalación dunha nova torreta entre os entes locais de Vila de Cruces e Boqueixón, xa que
ambos termos municipais se benefician desta instalación.
En base o anteriormente exposto, estas dúas entidades acordan firmar o presente convenio
de colaboración que se rexera polas seguintes cláusulas:

CLÁUSULAS:
1.- É obxecto do presente convenio regular o marco de actuación e colaboración entre o
Concello de Vila de Cruces e o Concello de Boqueixón para sufragar os custos da
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instalación dunha nova torreta onde situar os equipos de transmisión da sinal dixital
terrestre.
2.- O Concello de Vila de Cruces e o Concello de Boqueixón comprométense a sufragar,
de común acordo e nunha proporción do 50 % cada ente local o custo de instalación dunha
nova torreta no lugar de Castromouzo.
3.- Dado que a instalación da correspondente torreta levarase a cabo no termo municipal de
Vila de Cruces, será o Concello de Vila de Cruces o que leve a cabo as xestións oportunas
para a súa construción e posterior colocación.
4.- Unha vez realizados os traballos e instalada a correspondente torreta, a empresa que
realice os traballos facturará a cada entidade local o correspondente ao 50 % do custo total
da construción e colocación da mesma.
O orzamento para construción e colocación da nova torreta ascende a 16.238,20 € (IVE
incluído), polo que cada Concello comprométese a abonar a cantidade de 8.119.10 €,
correspondente ao 50 % do custo total.
5.- Tentarase que as actuacións de construción, instalación e posta en funcionamento dos
equipos de transmisión do sinal dixital terrestre se leven a cabo coa maior brevidade, posto
que existen varios núcleos de poboación que dende o temporal de vento descrito
anteriormente non teñen acceso ao servizo de televisión.
6.- O presente Convenio entrará en vigor o día seguinte da súa sinatura e terá a vixencia
necesaria ata que sexan realizados os traballos e aboadas as correspondentes facturas de
pago.
7.- Será causa de extinción deste Convenio de colaboración o incumprimento de calquera
das súas cláusulas, e as demais previstas na lexislación vixente.
Os comparecentes aceptan integramente o contido do presente documento, asinando por
duplicado e a este so efecto, no lugar e data do encabezamento.”

2. Reter o crédito de 8.119,10 €, na partida presupostaria 16.221.99, para o aboamento do
citado importe unha vez executados e certificados os correspondentes traballos.
11.Aboamento e indemnización por participación en tribunal de probas
Por resolución da alcaldía de data 6 de marzo do 2017, designáronse os membros do
tribunal cualificador das probas para a contratación temporal de cinco operarios de servizos
múltiples para o ano 2017.
O número total de solicitudes presentadas e admitidas ascende a once.
Así mesmo, resolveuse convocar ao tribunal para a baremación de méritos e para a
realización das probas o día 10 de marzo, ás 9.00 horas (baremación), ás 10.30 horas
(probas escritas) e ás 11.30 horas (proba práctica) respectivamente.
O Real Decreto 462/2001 de 24 de maio sobre indemnizacións por razóns do servizo prevé
no anexo IV os importes das indemnizacións por participación en tribunais de oposición, e
concretamente para a categoría terceira (acceso a corpos ou escalas dos grupos D e E ou
persoal laboral asimilables) establece as seguintes contías:
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-

Presidente e secretarios: 39,78 €
Vogais:
36,72 €

Á vista do cal, a Xunta de Goberno acorda:
1. Aprobar as seguintes indemnizacións pola participación do tribunal nas probas para a
contratación de cinco operarios de servizos múltiples:
- Presidente: Juan M. Corral Sánchez,
119,34 €
- Secretaria: Adela Lamela Arteaga,
119,34 €
- Vogais: José María SoutoTemes,
110,16 €
Mª Victoria Negrín Blanco,
110,16 €
Pilar Pazos Santasmarinas,
110,16 €
2. Dar conta deste acordo a Tesourería para que se proceda co seu aboamento.

12.Xustificación gastos grupo político e aboamento primeiro trimestre 2017
En cumprimento do acordo plenario de data 11/11/2015 aboaránselle aos grupos
municipais os seguintes importes:
Grupo político
PP
Veciñ@s

Dotación fixa
200 €
200 €

Dotación variable
2.255 €
845 €

Con data 3 de febreiro do 2017, desde o departamento de intervención, remitíuselles un
escrito no cal se lles comunica que para efectuar o aboamento dos importes
correspondentes ao ano 2017, deben presentarse os xustificantes dos gastos realizados no
2016 con cargo á dotación variable.
Con data 9 de marzo do 2017, rexistro de entrada número 9990006, recíbese a conta
xustificativa dos gastos realizados no ano 2016 polo grupo municipal Veciñ@s.
Revisados os documentos presentados xunto coa citada conta xustificativa en relación coa
dotación variable e comprobados por intervención e tendo en conta que o importe total
xustificado ascende a 873,31 €, dáse por correctamente xustificado o importe recibido do
concello, polo que a Xunta de Goberno acorda:
1. Aprobar a xustificación dos gastos realizados no ano 2016 pola agrupación municipal
Veciñ@s en relación coa dotación variable (845 €).
2. Ingresar ó grupo municipal Veciñ@s o importe de 261,25 € correspondentes ó primeiro
trimestre do 2017.
3. Comunicar ó grupo municipal Veciñ@s que deberán presentar a correspondente conta
xustificativa dos gastos realizados, con cargo ós importes recibidos.

13.Arquivo expedientes de reclamación de contías por danos ocasionados en bens
públicos
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A)Con data 8 de agosto do 2016 o tractor modelo John Derek, matrícula xxxxx, propiedade
de SAT AS REGAS, 924 XUGA, impactou contra un farol público ornamental,
destrozando o mesmo, na travesía de O Forte, preto da AC 960.
Na Xunta de Goberno que tivo lugar o 6 de outubro do 2016 acordouse aprobar a
valoración do arranxo por importe de 838,90 € e comunicarlle tanto ó propietario do
vehículo como á empresa aseguradora do mesmo (MAPFRE seguros) a obriga de proceder
nun prazo de 30 días co aboamento do custo do arranxo do farol destrozado.
Na Xunta de Goberno do 17 de novembro do 2016 iniciouse a execución subsidiaria do
expediente de reclamación de contía.
Comunicóuselle igualmente á empresa encargada do mantemento da iluminación pública
do concello que presentase a correspondente factura, unha vez executadas as obras de
reposición do farol.
Dita factura foi presentada con data 28 de decembro do 2016, con número de entrada
2016/2862, por importe total de 838,90 euros, aprobada en Xunta de Goberno do 19 de
xaneiro do 2017 e aboada o 31 de xaneiro do 2017.
O 27 de decembro do 2016, co número de entrada 2016/2843, a empresa aseguradora
MAPFRE, comunica que ordenará a transferencia bancaria a favor do concello por importe
de 838,90 €.
Dita transferencia fíxose efectiva o 11 de xaneiro do 2017.
Polo exposto, a Xunta de Goberno acorda:
1. Arquivar o expediente de reclamación de contía por danos ocasionados en farol
ornamental roto na travesía de O Forte – Boqueixón, por proceder a empresa
aseguradora do tractor modelo John Derek, matrícula xxxxx, propiedade de SAT AS
REGAS, 924 XUGA co aboamento da contía de 838,90 € en concepto de danos
ocasionados en farol público, a consecuencia do accidente de referencia 488337782.
2. Comunicar o arquivo ós interesados.
B) Con data 28 de agosto do 2016 o vehículo matrícula xxxxx, propiedade de don Alexis
xxxxx, impactou contra unha luminaria pública, destrozando a mesma (columna e farol),
na estrada municipal número 1, ao seu paso polo lugar de Moa – Loureda.
Na Xunta de Goberno que tivo lugar o 20 de outubro do 2016 acordouse aprobar a
valoración do arranxo por importe de 1.506,22 € e comunicarlle tanto ó propietario do
vehículo como á empresa aseguradora do mesmo (ALLIANZ seguros) a obriga de
proceder nun prazo de 30 días co aboamento do custo do arranxo da luminaria destrozada.
Na Xunta de Goberno do 19 de xaneiro do 2017 iniciouse a execución subsidiaria do
expediente de reclamación de contía.
Comunicóuselle igualmente á empresa encargada do mantemento da iluminación pública
do concello que presentase a correspondente factura, unha vez executadas as obras de
reposición do farol.
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Dita factura foi presentada con data 6 de febreiro do 2017, con número de entrada
2017/191, por importe total de 1.506,22 € euros, aprobada en Xunta de Goberno o 16 de
febreiro do 2017 e aboada polo concello con data 24 de febreiro do 2017.
O 9 de marzo do 2017, co número de entrada 2017/452, a empresa aseguradora ALLIANZ,
comunica que ordenou transferencia bancaria a favor do concello por importe de 1.506,22
€ en relación co sinistro 564825276.
Dita transferencia fíxose efectiva o 27 de febreiro do 2017.
Polo exposto, a Xunta de Goberno acorda:
1. Arquivar o expediente de reclamación de contía por danos ocasionados en luminaria
pública destrozada na estrada municipal número 1, ao seu paso polo lugar de Moa –
Loureda, por proceder a empresa aseguradora do vehículo matrícula xxxxx,
propiedade de don Alexis xxxxx, co aboamento da contía de 1.506,22 € en concepto
de danos ocasionados en luminaria pública, a consecuencia do accidente de referencia
564825276.
2. Comunicar o arquivo ós interesados.

14.Aprobación realización campaña “A biblioteca somos tod@s”
A selección é un proceso mediante o cal se decide que documentos deben engadirse á
colección dunha biblioteca. Normalmente, esta é unha tarefa que realiza o persoal técnico
seguindo uns criterios establecidos e consultando unhas fontes determinadas:
- Criterios cuantitativos: seguindo normas e recomendacións de organismos nacionais e
internacionais, como as de IFLA / UNESCO ou as Pautas sobre os servizos das bibliotecas
públicas, Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, 2002.
- Criterios cualitativos (tendo en conta o prestixio do autor e a obra, relevancia para os
nosos usuarios, características físicas do documento, etc.)
- Fontes: bibliografías nacionais ou rexionais, bibliografías comerciais (catálogos de
libreiros, editores e distribuidores que inclúen o prezo), tamén bibliografías críticas,
catálogos doutras bibliotecas e recensións críticas aparecidas en prensa. Por último hai que
ter en conta as desideratas dos usuarios.
A Biblioteca de Boqueixón ten a intención de poñer en marcha esta campaña orientada a
fomentar a participación cidadá mediante a apertura dunha canle de suxerencias de
adquisición de materiais on line, que nos permitirá coñecer os intereses da nosa veciñanza
a través das súas recomendacións respecto á política de adquisición de fondos.
As suxerencias poderán remitirse mediante un formulario habilitado para tal efecto na
páxina web do concello ou a través do seguinte correo electrónico
bibliotecadeboqueixon@gmail.com.
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A bibliotecaria realizará unha valoración obxectiva das suxerencias recibidas que serán
atendidas en función da dispoñibilidade orzamentaria.
Polo que a Xunta de Goberno, acorda:
1. Aprobar a realización desta campaña e autorizar a habilitación do formulario na
web municipal.
2. Facultar á bibliotecaria municipal para a realización dos trámites oportunos para a
posta en marcha da campaña.

15.Inscrición asociación no rexistro municipal do concello de Boqueixón
Dona Beatriz xxxxx, co DNI número xxxxx, en calidade de presidenta da asociación
“Boqueixón CF Veteranos”, presenta escrito no concello de Boqueixón o 3 de marzo do
2017 co número de entrada 17/402, solicitando a inscrición da referida entidade no rexistro
municipal de asociacións do concello.
Considerando que se cumpren os requisitos preceptuados no artigo 236 do regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, do 28 de novembro de
1986, e demais de xeral aplicación, a Xunta de Goberno acorda:

1. Incluír esta asociación no Rexistro Municipal de Asociacións Veciñais co número de
inscrición 061, a asociación “Boqueixón CF Veteranos”
2. Dar conta deste acordo á presidenta da asociación.

16.Solicitude espectáculos programa “Cultura no Camiño” 2017
O Concello de Boqueixón presentou á Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC) a
solicitude de participación na V edición do programa Cultura no Camiño 2017, cuxo
obxectivo é a colaboración coa actividade cultural dos concellos polos que discorren os
diferentes Camiños de Santiago.
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O día 2 de marzo recíbese comunicación da aceptación neste programa que se deberá
desenvolver dende o 15 de abril ata o 30 de setembro de 2017, cun mínimo de dúas
actuacións por concello, ata un importe máximo de 2.500 euros, que achegará a Agadic e
Turismo de Galicia, importe corresponde ao 50% do presuposto total da programación a
realizar, polo que a Xunta de Goberno acorda:
1.Solicitar os espectáculos que a continuación se detallan cos seguintes importes:
Nome do grupo/ espectáculo

Caché

Contraproducións S.L.: Como cho conto
Os Carunchos:Música en vivo
Total

726 €
3.000 €
3.726 €

Aportación
Aportación
Xunta (50%) concello (50%)
363 €
363 €
1.500 €
1.500 €
1.863 €
1.863 €

2. Dispoñer dos fondos necesarios para facer fronte ás obrigas económicas derivadas deste
programa no presente ano, por un importe total de 1.863,00 euros, correspondentes ao 50 %
dos cachés dos espectáculos solicitados.

17.Aprobación prezos públicos das actividades incluídas na xanela Primavera e
avance verán 2017
Vista a “ordenanza reguladora dos prezos públicos por servizos ou actividades promovidas
polo Concello de Boqueixón nas áreas de cultura, deporte, xuventude e servizos sociais”
aprobada no Pleno ordinario do día 14 de marzo de 2012, a Xunta de Goberno acorda:
1º) Aprobar os prezos públicos para as actividades incluídas na Xanela de primavera 2017:
- Excursión Tui-Norte de Portugal: 20 € (inclúe autobús e comida)
- Semana activa: 10 €
- Boqueixón en ruta: 195 € (inclúe autobús, pensión completa, guía e seguro de viaxe)
- Encontro de maiores: 60 ou máis anos e pensionistas: 10 € /Menos de 60 anos:22 €
- Coñece Galicia: 25 € (autobús, circuíto termal, comida) 15 € (sen circuíto)
- Verán activo: 50 €/mes- 25 €/quincena – Semana xuño: 15 €
- Patinaxe: 15 €
- Natación: 15 €
- Xpráiate: Do 10 ao 18 de xullo: 10 €
Do 19 ao 25 de xullo (horario de mañá): 10 €
Do 19 ao 25 de xullo (todo o día con manutención): 40 €
- Campamentos de verán:
Infantil (Cabana Bergantiños): 140 €
Xuvenil (Cabana Bergantiños ):140 €
Xuvenil (Ibiza):185 €
2º) Aprobar as seguintes bases reguladoras de Acción de verán ´17:
Inscricións
- Prazo de inscrición: do 2 ao 26 de maio, agás campamento en Ibiza que será ata
cubrir prazas.
- Documentación: Ficha de inscrición (descargar ficha na web) e resgardo de
pagamento (ata 10 días antes do comezo da actividade). En caso de non entregalo
procederase a baixa na actividade.
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-

As inscricións realizaranse no departamento de cultura ou a través do email
cultura@boqueixon.com
Prazas limitadas con preferencia dos empadroados no concello.

Pagamento
Ingreso na conta xxxxx (ABanca)
- Descontos ( agás cursos de natación, patinaxe e campamento en Ibiza )
2º fill@ na mesma actividade: 25%
3º fill@ na mesma actividade: 50%
4º fill@ ou máis: de balde

18.Aprobación de facturas
A Xunta de Goberno acorda aprobar as seguintes relacións de facturas que serán aboadas
con cargo ós exercicios orzamentarios indicados e que suman un total de 93.196,75 euros.
Con cargo ó ano 2016
Núm.
1
2

Proveedor
Consorcio Galego, - Achega económica municipal do servizo de
Xantar na casa, terceiro trimestre ano 2016
Eptisa, SL – Control ambiental do vertedoiro de RSU de Vigo

Partida

Importe

231.22799

1.172,34

172.1.22799
Importe

1.996,50
3.168,84

Con cargo ó ano 2017
Núm.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Proveedor
Atendo Calidade, SL – Servizo libre concorrencia SAD mes de
febreiro
Atendo Calidade,SL – Servizo dependencia SAD mes de febreiro
Grafideza, SL – Tarxetas comerciais para o alcalde, tenente de
alcalde e coordinador de obras e servizos
El Sol, SL – Subministro de material para servizo abastecemento
Almacenes Redondo – Materiais varios para obras diversas
realizadas polo concello
Perfecto Barcala Mosquera – Campana extractora Balay –
agasallo concurso fotografía Paisaxes de Boqueixón
Liquidación de gastos de Ana Anta Fernández por asistencia á IV
conferencia nacional do paciente activo – Oviedo
Montouto Reparaciones, SL – Arranxo camión do lixo
La Rosaleda De la Coruña – Recollida de 3 cans abandonados
Gas Natural Servicios, SDG – Consumo enerxía eléctrica do
02/01/17 ó 01/02/17 do bombeo de Donas
Ferretería Torres – Subministro de materiais varios para
mantementos municipais
Ascensores Enor,SA – Servizo conservación ascensor CPI
Antonio Orza Couto mes de marzo
Ascensores Enor,SA – Servizo conservación ascensor concello
mes de marzo
Antonio Pena, SL – Instalación de fontanería fregadeiro e termo
eléctrico no campo da festa de Oural
Compostelana de Gas 2011, SL – Cargas de gas para pavillón e

Partida

Importe

231.22799

1.794,19

231.22799

28.728,30

920.220.00

130,68

161.221.99
933.61900
161.21200
153.2.21200

61,72
857,18

332.1.22699

200,26

231.23100

230,20

162.1.21300
920.22799

673,20
453,75

161.22100

1.564,31

920.21200

85,17

320.21300

78,24

920.21300

78,23

920.21200

224,31

342.221.02

274,75
22

25
26

campo de fútbol do Forte
RB Soluciones – Realización dos traballos e mantemento do
proxecto da Lei de Protección de Datos Extinfer Seguridad,SL – Arranxo sistema detección de incendios
na escola infantil municipal
Carpimetal Boqueixón, SL – Arranxo portais do Punto Limpo +
reparación remolque obras
Ferrecal,SA – Subministro materiais para servizo abastecemento
de auga
Materiales de Construcción Gamallo – Materiais para ampliación
de saneamento en Pazos – Lestedo
Fornecementos Galegos,SL – Mantemento fotocopiadoras mes de
marzo
Comercial Sánchez y Torres, SC – Arranxos varios de maquinaria
de parques e xardíns
Autoeléctrico Sergude,SC – Arranxo camión do lixo
Autoeléctrico Sergude,SC – Arranxo vehículo 3900 FZS
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Almacenes Redondo – Materiais varios para obras municipais

28
29
30

Area Informática – Material de oficina
Würth España,SA – Subministro material para obras municipais
Editorial Compostela, SA – Subscrición anual El Correo Gallego
CHC Energía – Consumo enerxía eléctrica Casa da Cultura de
Camporrapado correspondente ó mes de xaneiro 2017
CHC Energía – Consumo enerxía eléctrica local de Vila Ledesma do período do 30/12/2016 ó 28/02/2017
Grafideza,SL – Carteis e diplomas actividade Xornadas
Gastronómicas Filloa
Piccadilly School of English,SL – Clases de inglés mes de
xaneiro de 2017
Piccadilly School of English,SL – Clases de inglés mes de
febreiro de 2017

18
19
20
21
22
23
24

31
32
33
34
35

920.227.99

2.843,50

231.21200

499,73

135.21300
920.21200

151,25

161.22199

512,16

160.220.00

366,69

920.21300

420,63

171.21300

103,49

162.1.21300
135.21300
1532.21200
161.21200
933.619.01
920.22000
153.2.22199
920.220.01

26,08
4,33

242,20
203,28
440,00

165.221.00

245,85

165.22100

377,24

432.226.02

290,40

334.22609

1.860,00

334.22609

1.860,00

Importe

46.134,37

253,05

A continuación transcríbense as facturas domiciliadas e aboadas con cargo ó ano 2017
Núm.
Proveedor
36 Estudio Técnico Gallego, SA – Asistencia técnico urbanística
Telefónica España, SAU – Consumo telefónica fusión:
37
fax+adsl+móbiles do 18/01/17 ó 17/02/17
Montaxes Eléctricos Fernández, SL – Mantemento alumeado
38
público febreiro 2017
Telefónica España,SAU – Consumo teléfonos fixos municipais
39
mes de xaneiro 2017
Correos e Telégrafos – Custo servizo de correos mes de febreiro
40
2017
Telefónica Móviles España, SA – Conceptos fora da tarifa plana
41
móbiles do 18/01/17 ó 17/02/17
42 Compostela Digital – Mantemento informático mes de febreiro

Partida
151.227.06

Importe
1.948,54

920.22200

462,70

165.21000

3.771,17

920.22200

606,44

920.22201

839,37

920.22200
920.21600
Importe

37,74
592,22
8.258,18

A continuación reflíctense as facturas emitidas por Gas Natural Servizos SDG, SA
pertencentes a diferentes puntos de alumeado público e que suman un total de 4.431,46
euros. Imputaranse á partida 165.221.00 do orzamento do ano 2017.
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Nº de Factura

CUPS

FE17321224654100 ES0022000007831162TV1P

Importe

Lugar Suministro

520,47 Instituto do Forte, 9022 - Forte.

Dat.
Emisión
06/03/2017

FE17321224654101 ES0022000007164583ER1P

1.083,37 Colexio do Forte, 9031. Forte

06/03/2017

FE17321224654102 ES0022000008842233FP1P

1.044,44 Campo de Fútbol, - Forte 9050
Cent. de Saúde, 9164 Vilar 103,48 Lestedo
Camp.da Festa, 0164 Vilar 265,47 Lestedo
Lg. Deseiro de Arriba, 8037
448,76 A.Púb.
Alum. Púb. Igrexa, 9707 536,09 Sergude.

06/03/2017

FE17321226093248 ES0022000007575350XB1P
FE17321226093247 ES0022000004357733TW1P
FE17321226093537 ES0022000009030777QK0P
FE17321225525717 ES0022000007586591QM1P
FE17321226901589 ES0022000007031520DQ1P
Total

429,38 Lg. Cachosenande, 9604 Polidep.

21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
15/02/2017
28/02/2017

Data
Facturación
22/12/16 a
22/01/17
22/12/16 a
22/01/17
22/12/16 a
22/01/17
24/12/16 a
22/01/17
24/12/16 a
22/01/17
30/11/16 a
27/01/17
22/12/16 a
31/01/17
24/12/16 a
23/02/17

4.431,46

A continuación reflíctense as facturas emitidas por Gas Natural SUR SDG, SA
pertencentes a diferentes puntos de alumeado público e que suman un total de 15.930,06
euros. Imputaranse á partida 165.221.00 do orzamento do ano 2017.

Nº de Factura

CUPS

Importe

Lugar suministro

Data
emisión

17137002330435

ES0022000007249659HT1P

76,44 Lg. Carabán, 9914 - A.Púb.

02/02/2017

17137002322021

ES0022000007320555HX1P

42,20 Lg. Vilar, 9003 A.Público

02/02/2017

17137002331544

ES0022000007320543VK1P

178,15 Lg. Vigo, 9000 A.Público

02/02/2017

17137004100823

ES0022000007274859DS1P

17137003970287

ES0022000007559623QQ1P

305,23 Lg. Vilar, 9705 A.Público

26/02/2017

17137004034691

ES0022000007021144HJ1P

181,32 Lg. Rodiño Pequeño, 9709 A.Púb.

26/02/2017

17137002304348

ES0022000007455163ME1P

266,28 Lg. Pazos, 9102 AP A.Público2

02/02/2017

17137002327405

ES0022000007253334QH1P

17137002316571

ES0022000008622407VQ1P

165,42 Lg. Lestedo, 9001 A.Público

02/02/2017

17137002325672

ES0022000007320582LZ1P

02/02/2017

17137002336205

ES0022000007320549HG1P

162,14 Lg. Torre, 9000 A.Público
Lg. Deseiro de Arriba, 9002
306,65 A.Púb.

17137002320341

ES0022000007662959RJ1P

81,20 Lg. Igrexa (A), 8892 A.Público

02/02/2017

17137002306243

ES0022000004975490HW1P

15,00 Lg. Vilar, 9704SF SEMA03

02/02/2017

17137002335010

ES0022000007249769EH1P

151,89 Lg. Vilar, 9924 A.Público

02/02/2017

17137002307212

ES0022000007021150HL1P

304,34 Lg. Ramil, 9704 - A.Público

02/02/2017

17137002317660

ES0022000008895802JX1P

17137002340736

ES0022000007373065RB1P

171,94 Lg. Vilaboa, 9998 - A.Público

02/02/2017

17137002561883

ES0022000007320580LN1P

06/02/2017

17137002302601

ES0022000008964525BD1P

369,67 Lg. Santabaia, 9000 A.Público
Lg. Aldea de Orto, 970038,55 Boqueixón

17137002237835

ES0022000007320546HR1P

231,99 Lg. Lamas, 9001 A.Público

01/02/2017

26,08 Lg. Santabaia, 9999 LOSOCI

45,46 Lg. Igrexa (A), Forte 9000 A.Púb.

35,62 Bombeo de Noenlle 9010

26/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

02/02/2017

Data
facturación
22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
27/01/17
23/01/17 a
22/02/17
24/12/16 a
23/02/17
20/01/17 a
20/02/17
22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
28/01/17
22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
27/01/17
02/01/17 a
31/01/17
22/12/16 a
27/01/17
27/12/16 a
26/01/17
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17137002320311

ES0022000007107334QE1P

109,60 Lg. Rubio, 9796 A. Público

02/02/2017

17137002320618

ES0022000007021267TK1P

267,13 Lg. Rubial, 9697 - A.Público

02/02/2017

17137002323862

ES0022000007661637JW1P

156,21 Lg. Forte, 9032 A.Público

02/02/2017

17137002309071

ES0022000008876495WT1P

102,61 Lg. Vilar, 0005 A.Público

02/02/2017

17137002316716

ES0022000007662958RN1P

17137004047008

ES0022000004357716EP1P

354,09 Lg. Vilar, 0001

26/02/2017

17137004131525

ES0022000007320554HD1P

165,87 Lg. Ardaris, 9000 A.Público

26/02/2017

17137004144515

ES0022000007249640VG1P

113,91 Lg. Quián, 9911 A.Público1

26/02/2017

17137004144483

ES0022000007986447JY1P

109,23 Lg. Cachosenande, 9910.

26/02/2017

17137004135593

ES0022000007249642VY1P

57,26 Lg. Quián, 9912 A.Público2

26/02/2017

17137004136218

ES0022000004313109ZK1P

79,26 Lg. Igrexa (A), 9002 A.Público

26/02/2017

17137002952621

ES0022000007320544VE1P

100,64 Lg. Senande, 9000 A.Público

12/02/2017

17137004058995

ES0022000007249776TW1P

349,94 Lg. Vilar, 9926 A.Público

26/02/2017

17137003986265

ES0022000007561259HL1P

17137004009633

ES0022000007320556HB1P

17137004020003

91,27 Lg. Carabán, 9915 - A.Púb.

54,57 Lg. Picota, 0925 A.Público

02/02/2017

26/02/2017
26/02/2017

ES0022000007253151PL1P

310,58 Lg. Milleirós, 9087 A.Público
Lg. Deseiro de Arriba, 9000
147,52 A.Púb.

17137004041691

ES0022000007320548HA1P

521,13 Lg. Lamas, 6002 A.Público

26/02/2017

17137004079696

ES0022000007107338VA1P

197,25 Lg. Noenlle, 9795 A. Público1

26/02/2017

17137004064980

ES0022000007854283VT1P

26/02/2017

17137004066060

ES0022000008178372PL1P

138,19 Lg. Lamas, 9004 LOCALS
Lg. Deseiro de Arriba,9600 A.
122,96 Púb.

17137004035054

ES0022000007021266TC1P

17137004042964

26/02/2017

26/02/2017
26/02/2017

ES0022000007372764BD1P

201,32 Lg. Troitomil, 9698 A.Público
Lg. Ardilleiro Pequeno,9921
338,11 A.Púb.

17137004055395

ES0022000007021147HQ1P

185,32 Lg. Pumares, 9707 A.Público2

26/02/2017

17137004059862

ES0022000007019754GA1P

246,91 Lg. Gastrar, 9317 A.Público

26/02/2017

17137004073393

ES0022000007249674HS1P

84,20 Lg. Orto, 9916 A.Público -

26/02/2017

17137004042394

ES0022000007021264TH1P

338,23 Lg. Mareque, 9701 A.Público

26/02/2017

17137004081390

ES0022000004312931FG1P

313,83 Lg. Lamas, 8004CC

26/02/2017

17137004120248

ES0022000007249771EC1P

236,40 Lg. Picota, 9925 A.Público

26/02/2017

17137004135744

ES0022000007274911BK1P

53,97 Lg. Igrexa (A), 9999 PALCO

26/02/2017

17137004026469

ES0022000007019824FG1P

39,60 Lg. Igrexa (A), 0001 A.Público

26/02/2017

17137004019031

ES0022000007249751ET1P

17137003967470

26/02/2017

26/02/2017

ES0022000007372754XE1P

3,12 Lg. Gastrar, 9921 A.Público
Lg. Ardilleiro Grande, 9920 286,73 A.Púb.

17137004041818

ES0022000007021148HV1P

364,29 Lg. Lestedo, 9707 A.Público1

26/02/2017

17137004070483

ES0022000007249760ED1P

160,58 Lg. Reboredo, 9923 A. Púb.

26/02/2017

17137003986725

ES0022000008942577TA1P

327,72 Lg. Vilar, 0001 A.P Poste

26/02/2017

17137004059539

ES0022000007021265TL1P

137,59 Lg. Cachosenande, 9699 A.Púb.

26/02/2017

17137004144951

ES0022000008178424BW1P

88,98 Lg. Pumares, 9010 A.Púb.

26/02/2017

26/02/2017

22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
27/01/17
23/01/17 a
22/02/17
24/12/16 a
23/02/17
23/12/16 a
24/02/17
24/12/16 a
23/02/17
23/12/16 a
24/02/17
23/12/16 a
24/02/17
22/12/16 a
30/01/17
24/12/16 a
23/02/17
23/12/16 a
23/02/17
24/12/16 a
23/02/17
23/01/17 a
21/02/17
23/12/16 a
24/02/17
23/12/16 a
24/02/17
23/01/17 a
21/02/17
23/12/16 a
24/02/17
23/12/16 a
23/02/17
23/12/16 a
23/02/17
23/12/16 a
24/02/17
24/12/16 a
24/02/17
23/12/16 a
23/02/17
23/12/16 a
24/02/17
23/01/17 a
21/02/17
23/01/17 a
22/02/17
23/12/16 a
24/02/17
24/12/16 a
24/02/17
23/01/17 a
22/02/17
23/12/16 a
23/02/17
23/12/16 a
23/02/17
23/12/16 a
23/02/17
23/01/17 a
22/02/17
24/12/16 a
23/02/17
17/01/17 a
21/02/17
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17137004082905

ES0022000007320578LX1P

216,97 Lg. Forte, 9000 POLIDE

26/02/2017

17137004090194

ES0022000007776341DM1P

103,20 Lg. Moa, 9002 A.Público

26/02/2017

17137004106381

ES0022000008096879FS1P

30,46 Lg. Gastrar, 8010, AREA

26/02/2017

17137004106119

ES0022000004357629HJ1P

46,33 Lg. Ardaris, 0010IG

26/02/2017

17137004125758

ES0022000008386073TF1P

545,18 Lg. Forte, 0011DU, PCIVIL

26/02/2017

17137004004637

ES0022000007455154MJ1P

26/02/2017

17137004115897

ES0022000007249693LB1P

362,67 Lg. Milleirós, 5100 ALPUB3
Lg. Ardilleiro Grande, 9919 78,07 A.Púb.

17137004156993

ES0022000007164780FZ1P

707,98 Lg. Forte, 9033 Ctsalud

27/02/2017

17137004086713

ES0022000007107337VW1P

172,85 Lg. Vilar, 9795 A.Público

26/02/2017

17137002460740

ES0022000008964524BP1P

38,51 Lg. Moa, 9001 - LOCAL

05/02/2017

17137002461855

ES0022000007249666HF1P

170,31 Lg. Pena, 9915 - A.Público

05/02/2017

17137002464892

ES0022000004975486VK1P

279,40 Lg. Vilar, 9700 A.Público

05/02/2017

17137002501641

ES0022000007251856KN1P

430,13 Lg. Igrexa (A), 8891 A.Público

05/02/2017

17137002536325

ES0022000007021268TE1P

05/02/2017

17137002506747

ES0022000007021143HN1P

545,19 Lg. Gándara, 9700 A.Público
Lg. O Burgo, 9710 Lamas
388,93 A.Público

17137002497466

ES0022000007661745VH1P

17137002539060

ES0022000007455157MQ1P

347,72 Lg. Pazos, 9101 AP A.Público1

05/02/2017

17137002565689

ES0022000007566337DZ1P

212,19 Lg. Casal, 9109 - A.Público

07/02/2017

17137002592102

ES0022000004975491HA1P

127,27 Lg. Rodiño Grande, 9706 A.Púb.

08/02/2017

17137002493269

ES0022000008622400VD1P

294,33 Lg. Rodiño Pequeño, 9700 A.Púb.

05/02/2017

17137002565304

ES0022000007561243HA1P

197,08 Lg. Espiñeira, 9909 A.Púb.

07/02/2017

17137011502802

ES0022000008895802JX1P

28,86 Bombeo de Noenlle 9010

04/12/2016

17137013061818

ES0022000008895802JX1P

20,70 Bombeo de Noenlle 9010

25/12/2016

17137012809226

ES0022000004357716EP1P

16137011578527

ES0022000009091003JX1P

16137013196292

ES0022000009091003JX1P
TOTAL

48,52 Lg. Gándara, 9701 A.Púb.

378,66 Lg. Vilar, 0001
Lg. Deseiro de Arriba (Punto
25,47 Limpo)
Lg. Deseiro de Arriba (Punto
21,39 Limpo)

26/02/2017

05/02/2017
05/02/2017

22/12/2016
04/12/2016
25/12/2016

23/12/16 a
24/02/17
23/01/17 a
22/02/17
24/12/16 a
24/02/17
24/12/16 a
23/02/17
22/12/16 a
24/02/17
24/12/16 a
23/02/17
23/12/16 a
23/02/17
23/12/16 a
24/02/17
23/12/16 a
24/02/17
22/12/16 a
31/01/17
22/12/16 a
27/01/17
29/12/16 a
31/01/17
22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
28/01/17
22/12/16 a
27/01/17
28/12/16 a
29/01/17
22/12/16 a
27/01/17
22/12/16 a
27/01/17
24/12/16 a
24/01/17
26/12/16 a
24/01/17
22/12/16 a
27/01/17
29/10/16 a
29/11/16
30/11/16 a
21/12/16
27/12/16 a
12/12/16
28/10/16 a
29/11/16
29/11/16 a
21/12/16

15.930,06

Aprobación de facturas con cargo a subvencións ou proxectos
Achega municipal Obradoiro de emprego 2016
Partida presupostaria: 241.22699
Núm.
1
2
3
4
5

Proveedor
José Santos Caramés – traballos de mantemento, conservación no campo da feira de
Lestedo entre os días 31 de xaneiro e 21 de febreiro
Plataformas Norte – Plataforma articulada para traballos de mantemento, conservación no
campo da feira de Lestedo entre os días 23 de xaneiro e 21 de febreiro
Viveiros Compostela – Pasta cicatrizante módulo xardinería
SAPA contenedores y servicios,SL – Aluguer de contedor para escombro
Sandra Seoane Abraldes - traballos de poda realizados no mantemento, conservación no
campo da feira de Lestedo entre os días 8 e 21 de febreiro

Importe
1.298,50
2.807,20
16,50
125,00
1.530,65
26

6
7
8
9

Xardín Compostela,SL - traballos de poda realizados no mantemento, conservación no
campo da feira de Lestedo dos días 31 de xaneiro a 21 febreiro
Xardín Compostela,SL- Subministro de magnolia en contedor
Gasóleos S. Benito, SL – Gasolinas e outros para maquinaria obradoiro
Comercial Sánchez y Torres,SC – Cadeas para motoserra
Total

2.583,35
46,75
405,37
52,01
8.865,33

Plan PAS 2015
Proxecto: Melloras no campo de fútbol do Forte e outro
Importe: 36.058,06 euros
Deputación da Coruña
Partida presupostaria: 933.619.01
Núm.
1

Proveedor
Almacenes Mariña Puente Ledesma,SL – Materiais para obras en aseos campo de fútbol
do Forte

Importe
333,63

Plan PAS 2015
Proxecto: Melloras en instalacións educativas de Camporrapado e outras
Importe: 108.062,85 euros
Deputación da Coruña
Partida presupostaria: 933.619.00
Núm.
1

Proveedor
Almacenes Redondo – Materiais para obra canalización servizos de teléfono +
electricidade no campo de fútbol de Camporrapado

Importe
1.563,08

Proxectos:
Subvención solicitada para promoción entroido dos Xenerais do Ulla
Deputación da Coruña
Núm.
1
2
3
4
5
6

Proveedor
Editorial Compostela,SA – Publicidade en Area Compostela dos Xenerais do Ulla
Radio Estrada – Publicidade Entroido da Ulla
Corporación Radio e Televisión de Galicia, SA – Publicidade comercial Xenerais do Ulla
do 13/02/17 ó 24/02/17
Uniprex, SAU – Publicidade emisora Lalín Xenerais do Ulla
Uniprex, SAU – Publicidade emisora Santiago de Compostela Xenerais do Ulla
Corporación Radio e Televisión de Galicia, SA – Publicidade comercial Xenerais do Ulla
do 16/02/17 ó 24/02/17
Total

Importe
1.210,00
121,00
338,80
136,13
105,88
871,20
2.783,01

Festa da Filloa de Lestedo – facturas que poden ser obxecto de imputación a subvención
Núm.
1
2
3
4
5
6
7

Proveedor
Lindeiros SC – Cobertura informativa reportaxe festa da filloa e entroido
Ambulancias do Nordés, SL – Asistencia e prestación do servizo cunha ambulancia na
carreira da filloa e na festa da filloa
Libertad Digital,SL – Emisión paquete cuñas publicitarias Festa da filloa
Grafideza,SL – Carteis da Festa da filloa
Corporación Radio e Televisión de Galicia, SA- Publicidade comercial festa da filloa o día
28 de febreiro de 2017
Uniprex,SAU – Publicidade Festa da filla en emisora de Santiago o día 28/02/2017
Uniprex,SAU – Publicidade Festa da filla en emisora de Santiago OCR o día 28/02/2017

Importe
181,50
520,00
363,00
298,87
56,87
24,20
42,35
27

8

Ferliño,SL –Vallas para delimitación Festa da filloa
Total

242,00
1.728,79

19.Inicio contratación da obra incluída no PMA 2016
Por Resolución da alcaldía ditada o día 14 de xullo, aprobouse o proxecto da obra
“Adecuación e mellora da zona verde do campo da festa de Lestedo” que se inclúe no Plan
PMA 2016 por un importe de 51.144,47 euros.
Con data 28 de novembro de 2017, a Deputación envía a resolución onde de aproban
definitivamente os investimentos incluídos na 1ª fase do PMA 2016 onde se inclúe
Boqueixón coa obra anteriormente citada e polo importe total do proxecto. As obras deben
estar adxudicadas no prazo de 3 meses a contar desde a aprobación definitiva.
No mes de xaneiro de 2017, solicítase á Deputación unha prórroga para a contratación e
execución das obras, tendo en conta que os traballos que se deben realizar, esixe unha
correcta adecuación dos terreos e o idóneo sería comezar as obras coa chegada do bo
tempo.
Finalmente, no BOP núm. 41 do día 1 de marzo, sae publicada a modificación das bases,
onde se especifica que as obras deberanse adxudicar coa antelación suficiente para a súa
completa execución e xustificación. O prazo para xustificar as actuacións rematará o día 31
de outubro de 2017 ás 14.00h.
É preciso iniciar a contratación cumprindo coas bases establecidas pola Deputación da
Coruña. Unha das condicións é que a contratación será ou por procedemento aberto ou
negociado, non cabe contrato menor. Outra das condicións é que se utilicen os pregos –tipo
de cláusulas administrativas particulares aprobados pola Deputación.
Polo tanto, a Xunta de Goberno acorda:
1. Iniciar a contratación polo procedemento aberto cun único criterio de valoración: factor
prezo e trámite ordinario, da obra incluída no PMA 2016 “Adecuación e mellora da zona
verde do campo da festa de Lestedo”por importe de 51.144,47 euros. Os pregos que se
utilizarán serán os aprobados expresamente pola Deputación da Coruña e publicados no
BOP núm. 3 do día 7 de xaneiro de 2016.
2. Aprobar o cadro de características da obra que a continuación se transcribe:
1. PROXECTO
2. CODIFICACIÓN

Adecuación e mellora da zona verde do campo da festa de Lestedo
A. Clasificación de produtos
por actividades (CPA-2009)
B. Vocabulario
contratos (CPV)

3. ORZAMENTO

4. VALOR ESTIMADO

común

de

45112710-5 45002711-2 45112712-9

A) Obras anuais
51.144,47 Euros (IVE ENGADIDO)
Base impoñible….42.268,16
Importe IVE …….....8.876,31
Total …………...…51.144,47
Base impoñible: ……..42.268,16
10% (modificación de proxecto): …4.226,81
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4.BIS.
REGULACION
HARMONIZADA
5.
APLICACIÓN
ORZAMENTARIA
6. PRAZO DE EXECUCIÓN
7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA
8. CLASIFICACIÓN
EFECTOS
ACREDITACIÓN
SOLVENCIA.
9.
LUGAR
PRESENTACIÓN
OFERTAS

PARA
DE
DE

10.
PRAZO
PRESENTACIÓN
PROPOSICIÓNS

DE
DE

DE
DE

11. DOCUMENTACIÓN QUE
SE
HA
PRESENTAR
SEGUNDO IMPORTE A QUE
SE REFIRE A CLAUSULA
12.1.1, 12.1.2 e 16.1.e)
12.
PORCENTAXE
SUBCONTRATACION
13.
COMPROMISO
DE
CONTRATAR
A
TRABALLADORES/AS
DESEMPREGADOS
14.
PERFIL
DE
CONTRATANTE
15. GARANTÍA DEFINITIVA
16. TAXAS DO CONTRATO
17. REVISIÓN DE PREZOS
18. CONTROL DE CALIDADE
19. IMPORTE MÁXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE
LICITACIÓN
POR
CONTA DO CONTRATISTA

10% (certificación final): …….4.226,81
Total ……………50.721,78
□ a) contrato non suxeito a regulación harmonizada
171.600.00 do orzamento do ano 2017
A obra debe estar executada antes do día 15 de outubro de 2017
Non se esixe
Grupo
subgrupo
categoría
___G___________6______________1________

1.- Rexistro Xeral do Concello de Boqueixón con domicilio en Forte s/n –
Boqueixón 15881 – A Coruña
2.- Oficina de Correos
Comunicación do envío por medio de oficina de correos:
Domicilio da entidade contratante: Forte s/n – Boqueixón
Nº de FAX da entidade contratante: 981 513 000
Correo electrónico da entidade contratante: contratación@boqueixon.es
□ A) Tramitación ordinaria: 26 días naturais a partires da publicación do anuncio
no BOP
En horario de Rexistro, de luns a venres de 9 a 14.30 horas, e no caso de
presentalo por correos dentro do horario da oficina correspondente.
Simplificada
□ 1) Inferior a 1.000.000,00 euros

…….% do prezo de adxudicación
NON SE ESIXE

Dirección páxina web: www.boqueixon.es
5% do importe de adxudicación IVE excluído
A) Obras anuais: NON PROCEDE
Ver a cláusula 29
500 euros

20. OUTROS DATOS:
INFORMACIÓN
PERFIL DE CONTRATANTE: www.boqueixon.es
TELÉFONO:981 513 061
CORREO ELECTRÓNICO contratacion@boqueixon.es
CARTEL DE OBRA https://www.dacoruna.gal/plans/modelos-de-carteis-de-obras/
21. DATOS DA FACTURA
21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de
Boqueixón
CIF P1501200H
CÓDIGO L01150124
21.2.- ÓRGANO DECISORIO/XESTOR. Xunta de Goberno Local
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CÓDIGO L01150124
21.3.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE CONTABLE

Secretaría – Intervención

CÓDIGO L01150124
21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA Secretaría – Intervención
CÓDIGO L01150124
21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE:2016000008902
22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO
Perfil do contratista da páxina web www.boqueixon.es
3. Publicar o anuncio de licitación no BOP, no perfil do contratista en nun dos xornais con
maior tiraxe na Comunidade Autónoma.

20 Puntos urxentes
A) Na Xunta de Goberno do día 16 de febreiro de 2017, aprobáronse os pregos de
cláusulas administrativas particulares e os pregos de condicións técnicas para a
contratación do servizo de axuda no fogar do Concello de Boqueixón. Así mesmo, tamén
se iniciou a licitación do contrato.
A licitación saíu publicada no DOUE do día 28 de febreiro, no BOE do día 7 de marzo e
no BOP do día 10 de marzo.
Con data 10 de marzo, tivo entrada na sede electrónica deste concello, un escrito
presentado por dona Mónica Manrique Samaniego en representación de Zaintzen SAU
onde anuncia a interposición dun recurso especial de contratación contra do prego de
cláusulas administrativas particulares que rexen o contrato do servizo de axuda no fogar.
O día 14 de marzo, o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, envía a
documentación correspondente ó recurso presentado pola empresa e ó mesmo tempo
solicitan que se envíe copia do expediente de contratación así como o correspondente
informe.
O recurso baséase na nulidade de pleno dereito da cláusula núm. 4 do prego de cláusulas
administrativas particulares, no sentido de que o acordo de prórroga non debe ser
obrigatorio para o contratista e de que unha vez finalizado o contrato non debe ser
continuado o servizo.
Despois de estudar o recurso, vese a necesidade de modificar os pregos e urxe facer as
correccións oportunas debido a que hai que suspender o procedemento que neste momento
está aberto para a contratación e iniciar de novo o cómputo do prazo para a presentación de
ofertas, despois de volver a publicar a modificación dos pregos.
A Xunta de Goberno acorda aprobar a urxencia deste punto.

Modificación da cláusula núm. 4 no prego de cláusulas administrativas que rexen o
procedemento de contratación do servizo de axuda no fogar.
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O día 14 de marzo, o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, envía a
documentación correspondente ó recurso presentado pola empresa Zaintzen SAU contra o
prego de cláusulas administrativas que rexen a contratación do servizo de axuda no fogar.
No recurso presentado advirten que a cláusula núm.4 do prego de cláusulas administrativas
particulares, é nulo de pleno dereito, no sentido de que o acordo de prórroga non debe ser
obrigatorio para o contratista e de que unha vez finalizado o contrato non debe ser
continuado o servizo.
Vista a documentación acórdase modificar a dita cláusula coa finalidade de poder
continuar coa contratación do servizo, despois de facer as oportunas publicacións e
suspender o prazo de presentación de ofertas que aínda non rematou e así non prexudicar
ás posibles empresas que queiran participar no proceso. Polo tanto a Xunta de Goberno
acorda:
1 Aceptar o recurso presentado pola empresa Zaintzen SAU e modificar a cláusula núm. 4
de prego de cláusulas administrativa que rexen a contratación do servizo de axuda no fogar
que quedaría redatado do seguinte xeito:

4. DURACIÓN DO CONTRATO.
A duración do contrato establécese por un prazo de 2 anos desde a data do inicio da
actividade, podendo ser prorrogado por outros 2 anos, ano a ano e, de mutuo acordo entre
as partes. A duración total do contrato, incluídas as prórrogas, non poderá exceder dos 4
anos.
2 Suspender o procedemento de presentación de ofertas iniciado o día 28 de febreiro e que
remataba o día 10 de abril, ata que se volva a publicar esta modificación do prego no
DOUE.
3 Comunicar á empresa Zaintzen SAU e ó Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuais este acordo.

B) O departamento de xuventude (OMIX) vai organizar un curso de monitor de tempo
libre previo coñecemento, con data 15 de marzo do 2017, de que os concellos que
participan (Boqueixón, Vedra e Vila de Cruces) están de acordo coa súa realización.
Motívase a urxencia deste punto en que a vindeira xunta de goberno terá lugar o 6 de abril
do 2017 e o curso de monitor de tempo libre, que terá comezo o 10 de abril do 2017,
precisa de previa consulta a tres empresas para a súa realización, posto que a contía do
mesmo será superior a 3.000 euros (IVE excluído).
Tendo en conta que non se dispón de tempo suficiente para a solicitude e remisión de
presupostos é necesario iniciar canto antes a tramitación do expediente.
A Xunta de Goberno acorda aprobar a urxencia deste punto.

Inicio da contratación do servizo para a realización dun curso de monitor de tempo
libre
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Dentro da programación da OMIX para o ano 2017 en colaboración cos concellos de
Vedra e Vila de Cruces acordouse a realización dun curso de monitor de tempo libre, o cal
se quere comezar no mes de abril.
Segundo consultas realizadas, o importe do mesmo supera a contía de 3.000 euros polo
que, cumprido coas bases de execución do orzamento municipal ( base 21 c) é preciso
consultar con 3 empresas expertas no sector para a contratación do servizo.
Debido a que a actividade debe comezar o día 10 de abril, é preciso realizar o máis axiña
as consultas, polo que a Xunta de Goberno acorda:
1 Iniciar a contratación do servizo dun curso de monitor de tempo libre, enviando
solicitudes de presupostos ás seguintes empresas:
Marexada. Deporte, Lecer e Cultura, SL
Travesía da Eiriña, 7 – 36004 Pontevedra
Asociación sociocultural Aporía
Rúa da Fonte, 24 baixo
Lalín Pontevedra
Asociación do Deporte e Xogo Tradicionais
Avda. de Compostela 38 - Samos
27620 Lugo

21. Rogos e Preguntas
Non hai.
Sen máis asuntos que tratar, o presidente remata a sesión e eu redacto a acta como
secretaria.
Visto e prace
A secretaria
O alcalde
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