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ACTA MESA DE CONTRATACION 

LICITACIÓN POSTOS  E BANCADAS VACANTES NA PRAZA DE ABASTOS 

 

 
 
CONTRATO:  LICITACIÓN POSTOS VACANTES NA PRAZADE ABASTOS 
PROCEDEMENTO: ABERTO 
TRÁMITACIÓN: ORDINARIA 
PREZO DA CONCESIÓN: 
    Establécese o seguinte prezo de licitación que poderá ser incrementado á alza polos 
licitadores, e así se valorará nas ofertas (segundo cláusula 6º dos presentes pregos) pero que 
en todo caso se debe respetar como mínimo: 

� Posto num. 13:    264,96€/ano 
� Bancada num.   1: 76,80€/ano 
� Bancada num.   4: 69,12€/ano 
� Bancada num.   9: 69,12€/ano 
� Bancada num. 11: 69,12€/ano 
� Bancada num. 17: 69,12€/ano 
� Bancada num. 20: 69,12€/ano 

 
ASISTENTES: 
 
� PRESIDENTE: Félix Juncal Novas 
� VOCAIS: 
- Noelia Rodríguez Martínez (Interventora Municipal do Concello) 
- Alfredo de la Campa Fervenza (Arquitecto Técnico Municipal) 
- José Pedro Fernández Pérez (Encargado da Praza de Abastos) 
- Lucía Artime Alonso (Secretaria Xeral do Concello) 
� SECRETARIA :  
Araceli C. Pérez  Morán (Xefe Negociado de Secretaría) 
 
Antecedentes Administrativos: 

 

     Cando son as 11.30   horas do 5 de Xuño  de 2.009, Constituese a mesa de contratación 
que de conformidade co establecido nos pregos  valorará a documentación xeral presentada 
polos interesados na adxudicación de postos vacantes na Praza de Abastos. 
     E que se indican de seguido: 

1. Rosina M. Cerqueiro González 
2. Patricia Chapela Curra 
3. Amalia González Piñeiro 
4. Ana Masría Martínez Ventosinos 
5. Pescados y Mariscos Soraya Bueu S.L. 
6. Josefa Alvarez Cortizo 
7. María del Carmen Alvarez Cortizo 
8. Gloria Caiño González 
9. Pescados Cabodevila C.B. 
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     Segundo resulta da documentación xeral presentada e por  non dar cumprimento ó 
establecido Nos Pregos de Cláusulas, en canto á documentación aportada para participar no 
procedemento de adxudicación e de conformidade co disposto na Lei 30/2007  de Contratos 
do Sector Público e demáis disposicións concordantes en materia de Réxime Local. 
     A MESA DE CONTRATACIÓN, en canto por non dar cumprimento ó establecido  nos 
Pregos, RESOLVE Conceder  un prazo  non  superior á TRES  DÍAS HÁBILES  a contar 
dende  o seguinte ó recibí de notificación deste requerimento ós efectos de subsanación da 
documentación presentada  ás empresas que presentaron documentación con deficiencias  e 
que se indican de seguido: 
 

1. PESCADOS CABODEVILA C.B. 
 
- Indicar cal das dúas persoas que forman a comunidade de  Bens  ocupará o  posto/bancada 
que se solicita, ou si son ambas. 

- Si son a ambas: Acreditación de non encontrarse incursos en prohibicións para contratar 
mediante testemuño xudicial, certificación administrativa, ou declaración responsable do 
contratista outorgada por apoderado ante a Secretaría Municipal do Concello de Bueu, 
notario público ou organismo profesional cualificado,  de non atoparse comprendida a 
empresa ou o empresario ou profesional ofertante en ningunha prohibición para contratar. 
Esta declaración fará constar, expresamente, que o empresario ou a empresa, os seus 
administradores ou órganos de dirección, non se encontran incursos en ningunha das 
prohibicións para contratar coas Administracións Públicas impostas pola lexislación 
vixente e, en concreto, nas sinaladas polo art. 49 da LCSP, manifestando que se encontran 
ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións 
aplicables, sen perxuicio de que a xustificación acreditativa deste último requisito deba 
presentarse, antes da adxudicación definitiva, polo empresario a favor do cal se vaia 
efectuar esta. (ésta a nome de Elena Estévez Villanueva) 

- Si son ambas: Certificado médico  oficial a  nome de  Elena Estévez Villanueva 
 

2.  AMALIA GONZÁLEZ PIÑEIRO 
- Acreditación de non encontrarse incurso en prohibicións para contratar mediante testemuño 
xudicial, certificación administrativa, ou declaración responsable do contratista outorgada 
por apoderado ante a Secretaría Municipal do Concello de Bueu, notario público ou 
organismo profesional cualificado,  de non atoparse comprendida a empresa ou o 
empresario ou profesional ofertante en ningunha prohibición para contratar. Esta 
declaración fará constar, expresamente, que o empresario ou a empresa, os seus 
administradores ou órganos de dirección, non se encontran incursos en ningunha das 
prohibicións para contratar coas Administracións Públicas impostas pola lexislación 
vixente e, en concreto, nas sinaladas polo art. 49 da LCSP, manifestando que se encontran 
ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións 
aplicables, sen perxuicio de que a xustificación acreditativa deste último requisito deba 
presentarse, antes da adxudicación definitiva, polo empresario a favor do cal se vaia 
efectuar esta. 

- Certificado médico oficial de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa 
 

3. GLORIA CAIÑO GONZÁLEZ 
- Acreditación de non encontrarse incurso en prohibicións para contratar mediante testemuño 
xudicial, certificación administrativa, ou declaración responsable do contratista outorgada 



 3 

por apoderado ante a Secretaría Municipal do Concello de Bueu, notario público ou 
organismo profesional cualificado,  de non atoparse comprendida a empresa ou o 
empresario ou profesional ofertante en ningunha prohibición para contratar. Esta 
declaración fará constar, expresamente, que o empresario ou a empresa, os seus 
administradores ou órganos de dirección, non se encontran incursos en ningunha das 
prohibicións para contratar coas Administracións Públicas impostas pola lexislación 
vixente e, en concreto, nas sinaladas polo art. 49 da LCSP, manifestando que se encontran 
ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións 
aplicables, sen perxuicio de que a xustificación acreditativa deste último requisito deba 
presentarse, antes da adxudicación definitiva, polo empresario a favor do cal se vaia 
efectuar esta. 

 
       4.  ANA BELÉN MARTINEZ VENTOSINOS 
- Acreditación de non encontrarse incurso en prohibicións para contratar mediante testemuño 
xudicial, certificación administrativa, ou declaración responsable do contratista outorgada 
por apoderado ante a Secretaría Municipal do Concello de Bueu, notario público ou 
organismo profesional cualificado,  de non atoparse comprendida a empresa ou o 
empresario ou profesional ofertante en ningunha prohibición para contratar. Esta 
declaración fará constar, expresamente, que o empresario ou a empresa, os seus 
administradores ou órganos de dirección, non se encontran incursos en ningunha das 
prohibicións para contratar coas Administracións Públicas impostas pola lexislación 
vixente e, en concreto, nas sinaladas polo art. 49 da LCSP, manifestando que se encontran 
ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións 
aplicables, sen perxuicio de que a xustificación acreditativa deste último requisito deba 
presentarse, antes da adxudicación definitiva, polo empresario a favor do cal se vaia 
efectuar esta. 

- Certificado médico oficial de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa 
- Carnet de Manipulador de alimentos debidamente autenticado. 

 
5. JOSEFA ALVAREZ CORTIZO 
- Acreditación de non encontrarse incurso en prohibicións para contratar mediante 
testemuño xudicial, certificación administrativa, ou declaración responsable do 
contratista outorgada por apoderado ante a Secretaría Municipal do Concello de Bueu, 
notario público ou organismo profesional cualificado,  de non atoparse comprendida a 
empresa ou o empresario ou profesional ofertante en ningunha prohibición para 
contratar. Esta declaración fará constar, expresamente, que o empresario ou a empresa, 
os seus administradores ou órganos de dirección, non se encontran incursos en ningunha 
das prohibicións para contratar coas Administracións Públicas impostas pola lexislación 
vixente e, en concreto, nas sinaladas polo art. 49 da LCSP, manifestando que se 
encontran ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas 
disposicións aplicables, sen perxuicio de que a xustificación acreditativa deste último 
requisito deba presentarse, antes da adxudicación definitiva, polo empresario a favor do 
cal se vaia efectuar esta. 

- Certificado médico oficial de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa 
 

6. MARIA DEL CARMEN ALVAREZ CORTIZO 
- Acreditación de non encontrarse incurso en prohibicións para contratar mediante 
testemuño xudicial, certificación administrativa, ou declaración responsable do 
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contratista outorgada por apoderado ante a Secretaría Municipal do Concello de Bueu, 
notario público ou organismo profesional cualificado,  de non atoparse comprendida a 
empresa ou o empresario ou profesional ofertante en ningunha prohibición para 
contratar. Esta declaración fará constar, expresamente, que o empresario ou a empresa, 
os seus administradores ou órganos de dirección, non se encontran incursos en ningunha 
das prohibicións para contratar coas Administracións Públicas impostas pola lexislación 
vixente e, en concreto, nas sinaladas polo art. 49 da LCSP, manifestando que se 
encontran ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas 
disposicións aplicables, sen perxuicio de que a xustificación acreditativa deste último 
requisito deba presentarse, antes da adxudicación definitiva, polo empresario a favor do 
cal se vaia efectuar esta. 

- Certificado médico oficial de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa 
 

7. PESCADOS Y MARISCOS SORAYA BUEU S.L. 
- O DNI presentado está sen autenticar 
- O Carnet de Manipulador de alimentos está sen autenticar 
- A escritura de constitución  presentada está sen autenticar 
- Presentará: Acreditación de non encontrarse incurso en prohibicións para contratar 
mediante testemuño xudicial, certificación administrativa, ou declaración responsable 
do contratista outorgada por apoderado ante a Secretaría Municipal do Concello de 
Bueu, notario público ou organismo profesional cualificado,  de non atoparse 
comprendida a empresa ou o empresario ou profesional ofertante en ningunha 
prohibición para contratar. Esta declaración fará constar, expresamente, que o 
empresario ou a empresa, os seus administradores ou órganos de dirección, non se 
encontran incursos en ningunha das prohibicións para contratar coas Administracións 
Públicas impostas pola lexislación vixente e, en concreto, nas sinaladas polo art. 49 da 
LCSP, manifestando que se encontran ó corrente das súas obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social impostas polas disposicións aplicables, sen perxuicio de que a 
xustificación acreditativa deste último requisito deba presentarse, antes da 
adxudicación definitiva, polo empresario a favor do cal se vaia efectuar esta. 

- Certificado médico oficial de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa 
 

8.  PATRICIA CHAPELA CURRA 
- O DNI presentado está sen autenticar 
- O Carnet de Manipulador de alimentos está sen autenticar 
- Presentará: Acreditación de non encontrarse incurso en prohibicións para contratar 
mediante testemuño xudicial, certificación administrativa, ou declaración responsable 
do contratista outorgada por apoderado ante a Secretaría Municipal do Concello de 
Bueu, notario público ou organismo profesional cualificado,  de non atoparse 
comprendida a empresa ou o empresario ou profesional ofertante en ningunha 
prohibición para contratar. Esta declaración fará constar, expresamente, que o 
empresario ou a empresa, os seus administradores ou órganos de dirección, non se 
encontran incursos en ningunha das prohibicións para contratar coas Administracións 
Públicas impostas pola lexislación vixente e, en concreto, nas sinaladas polo art. 49 da 
LCSP, manifestando que se encontran ó corrente das súas obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social impostas polas disposicións aplicables, sen perxuicio de que a 
xustificación acreditativa deste último requisito deba presentarse, antes da 
adxudicación definitiva, polo empresario a favor do cal se vaia efectuar esta. 
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- Certificado médico oficial de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa 
 
      9.   ROSINA M. CERQUEIRO GONZALEZ 

- O DNI presentado está sen autenticar 
- O Carnet de Manipulador de alimentos está sen autenticar 
- Presentará: Acreditación de non encontrarse incurso en prohibicións para contratar 
mediante testemuño xudicial, certificación administrativa, ou declaración responsable 
do contratista outorgada por apoderado ante a Secretaría Municipal do Concello de 
Bueu, notario público ou organismo profesional cualificado,  de non atoparse 
comprendida a empresa ou o empresario ou profesional ofertante en ningunha 
prohibición para contratar. Esta declaración fará constar, expresamente, que o 
empresario ou a empresa, os seus administradores ou órganos de dirección, non se 
encontran incursos en ningunha das prohibicións para contratar coas Administracións 
Públicas impostas pola lexislación vixente e, en concreto, nas sinaladas polo art. 49 da 
LCSP, manifestando que se encontran ó corrente das súas obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social impostas polas disposicións aplicables, sen perxuicio de que a 
xustificación acreditativa deste último requisito deba presentarse, antes da 
adxudicación definitiva, polo empresario a favor do cal se vaia efectuar esta. 

- Certificado médico oficial de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa 
 
        Sendo as  12.00   horas levántase a sesión do que eu Secretaria da mesma dou fe. 
 
A SECRETARIA,                                                                                O PRESIDENTE,  
 
 
Asdo. Araceli C. Pérez Morán                                                   Asdo. Félix Juncal Novas 


