
A Y U N T A M I E N T O S

PONTEVEDRA

Anuncio de convocatoria das Bases do concurso para a selección de adxudicatarios da cesión de módulos
ou locais no Centro de Iniciativas Empresariais.

Aprobadas pola Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria que tivo lugar o día dezasete de
setembro de dous mil doce, as Bases do concurso para a selección de adxudicatarios da cesión de
módulos ou locais no Centro de Iniciativas Empresariais, faise público o contido das mesmas:

1. OBXECTO

1.  O presente concurso ten por obxecto a selección daquelas persoas, físicas ou xurídicas, que
desexen iniciar o exercicio dunha actividade empresarial ou profesional no termo municipal
do concello de Pontevedra, para a cesión de uso dos locais ou módulos do Centro Municipal
de Iniciativas Empresariais, ao abeiro da Ordenanza reguladora deste Servizo (BOP do
21.05.2001). 

     A cesión articularase como un contrato administrativo especial, de acordo co Anexo I ás
presentes bases. 

2.  O Centro Municipal de Iniciativas Empresariais (en diante CIE) está localizado na rúa Santa
Clara nº 4, estando destinadas a esta finalidade as plantas primeira e terceira, distribuídas
nun total de 6 despachos.

     Estes locais ou despachos encóntranse previstos para actividades de oficina, ou administrativas,
de tal forma que poderán servir a tales actividades, ou similares, ou como sede, centro de
operacións ou oficina administrativa doutras. En ningún caso poderán albergar aquelas que
puideran atoparse clasificadas como insalubres, molestas, nocivas e/ou perigosas ao abeiro do
Decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental de
Galicia; nin no eido do RD 2816/1986, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Policía de
Espectáculos públicos e actividades recreativas. 

     É máis, exclúense as actividades comerciais (máis alá do centro administrativo ou despacho)
que supoñan a apertura ao público dun establecemento, por enriba da mera relación
profesional/cliente propia dos despachos. 

3.  Poderá, para o exclusivo suposto de quedar locais non adxudicados a novos emprendedores,
outorgarse a cesión dos sobrantes a empresarios ou profesionais que non leven máis de 2 anos
desde o inicio da súa actividade ata a finalización do prazo para presentar as solicitudes
segundo estas bases. 

     Xa que logo, aqueles empresarios ou empresas que se atopen nesta situación poderán presentar
as correspondentes solicitudes, coa documentación esixida adaptada aos seus proxectos
existentes ou novos proxectos que poidan prever. 

2. PREZO

1.  Os seleccionados concertarán, como se expuxo, os correspondentes contratos segundo o Anexo
I a estas bases, e satisfarán os prezos públicos establecidos en cada momento pola
correspondente Ordenanza reguladora pola cesión dos locais. 

2.  A título informativo, partindo da Ordenanza aplicable e o cálculo de variacións do Índice de
Prezos de Consumo (índice nacional que vai de maio de 2001 a maio de 2012, cuxa porcentaxe
é do 34,4%) sinálase que os prezos actualmente aplicables son os seguintes: 
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3. CAPACIDADE PARA CONTRATAR

1.  Poderán contratar coa Administración tódalas persoas físicas ou xurídicas, españolas ou
estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e desexen iniciar o exercicio dunha
actividade empresarial ou profesional no termo municipal de Pontevedra, outorgándolle
prioridade a aqueles proxectos que incidan en actividades económicas novidosas que
incorporen novas fontes ou xacementos de emprego e tamén a aqueles proxectos presentados
por emprendedores cunha titulación recente que tenten aplicar a un proxecto empresarial.

     Subsidiariamente poderán outorgarse os locais ou módulos sobrantes aos empresarios que
iniciasen a súa actividade desde non hai máis de 2 anos, segundo o exposto no art. 1.3.

2.  Non poderán contratar aquelas persoas que se encontren incursas nalgunha das prohibicións
que sinala o art. 60 do Real Decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP, en adiante). Os que
contraten co Concello deberán estar ó corrente no pago das cargas sociais e no cumprimento
das obrigas tributarias estatais, autonómicas e locais.

4. PÚBLICA LICITACIÓN

A selección dos proxectos presentados farase por concurso público, de conformidade co procedemento
e os criterios establecidos nas presentes bases. 

Renda
Ptas. 
primeiros  6 
meses

Equivalencia 
en euros

Actualización 
IPC

Ptas/mes 
resto contrato

Equivalencia 
en euros

Actualización 
IPC

Despacho sinxelo 10000 60,1 80,77 15000 90,15 121,16

Despacho dobre 20000 120,2 161,55 30000 180,3 242,32

Despacho 
compartido 7000 42,07 56,54 10000 60,1 80,77

Sala de Xuntas Ptas Equivalencia 
en euros

Actualización 
IPC

Unidade  de 
tarifación

Sala de Xuntas 1200 7,21 9,69 2 horas

Servizos 
centralizados Ptas Equivalencia 

en Euros
Actualización 
IPC

Unidade  de 
tarifación

Ordenador 200 1,2 1,61 pts/día Non se presta

Fax recibido 15 0,09 0,12 pts/folio Non se presta

Enviado 10 0,06 0,08 pts/folio Non se presta

Fotocopias 10 0,06 0,08 unidade Non se presta

Servizos 
administrativos

Ptas. 
primeiros  6 
meses

Equivalencia 
en euros

Actualización 
IPC

Ptas/mes 
resto contrato

Equivalencia 
en euros

Actualización 
IPC

Recollida  de 
correspondencia Sen cargo - - Sen cargo - -

Recepción  de 
visitas Sen cargo - - Sen cargo - -

Electricidade 1000 6,01 8,08 1500 9,02 12,12
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As presentes bases publicaranse para xeral coñecemento na páxina web do Concello de Pontevedra.
Nos anuncios do concurso especificarase esta publicación, así como a posibilidade de calquera
interesado de obtelas no propio Concello. 

5. PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN. LUGAR E PRAZO

1.  Os que opten a adxudicación dun local no CIE deberán presentar á solicitude no Rexistro
Xeral do Concello de Pontevedra en horario de 09,00 a 13,00 horas (do 16 de xuño ao 15 de
setembro), ou de 8.30 horas a 13.30 horas (resto do ano, a excepción dos sábados, que sempre
será de 9.00 horas a 13.00 horas), no prazo de 15 días naturais, contados a partir do día
seguinte ao de la publicación do correspondente anuncio no último dos seguintes medios: 

—  Páxina web do Concello de Pontevedra (www.pontevedra.eu.)

—  Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

—  2 diarios dos de maior difusión da cidade. 

2.  Tamén poderán presentarse proposicións por correo, se ben neste caso o interesado deberá
acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposición do envío na Oficina de Correos e
anunciar o mesmo día ao Concello, por fax, télex o telegrama, a remisión da proposición. Sen
cumprir tales requisitos non será admitida a proposición no caso en que se recibira no rexistro
xeral municipal fora do prazo fixado.

Non obstante, transcorridos 10 días desde a terminación do prazo de presentación non será admitida
ningunha proposición enviada por correo.

Igual advertencia será de aplicación para os casos en que se faga uso da posibilidade prevista polo
art. 38.4 da Lei 30/1992, debendo de anunciarse de igual modo a súa presentación mediante esta vía, e
coas mesmas salvedades expostas.

6. PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE

1.  Os interesados presentarán unha solicitude, debidamente asinada pola persoa física ou o
representante da xurídica, na que manifesten expresamente a asunción dos compromisos que,
conforme á normativa reguladora do CIE e as presentes bases, implica a obtención da cesión,
así como que asumen segundo as súas propostas, e a veracidade das mesmas. Deberán
especificar, baixo a súa propia responsabilidade, a súa intención de implantar unha nova
actividade empresarial ou profesional ou continuar unha xa existente, desde hai non máis de
2 anos segundo o exposto no art. 1.3 destas bases. 

2.  Así mesmo, poderá presentarse unha mesma solicitude ou proxecto por máis dunha persoa
física ou promotor, mais neste caso asumirán a obriga de constituír a correspondente persoa
xurídica, contrato ou forma válida de explotación entre os mesmos, e aportala antes da sinatura
do contrato. Nestes supostos, a solicitude deberá asinarse por todos os promotores, ou os seus
representantes, especificando os seus datos persoais, e designando a un deles que actúe como
representante a efectos de notificacións das resolucións que se diten, actuacións fronte ao
Concello e validez dos documentos que asine en nome de todos. 

3.  As solicitudes poderán adaptarse ao seguinte modelo, debendo, noutro caso, contemplar todos
os pronunciamentos que, segundo proceda, han conterse:
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SOLICITANTE ÚNICO OU PRIMEIRO PROMOTOR  REPRESENTANTE 
a) Persoa física - Nome, apelidos e DNI.

- Representante1: Nome, apelidos e DNI.
b) Persoa xurídica - Denominación e CIF. 

- Representante2: Nome, apelidos e DNI.

OUTROS SOLICITANTES OU PROMOTORES DO MESMO PROXECTO  
a) Persoa física - Nome, apelidos e DNI.

- Representante3: Nome, apelidos e DNI.
b) Persoa xurídica - Denominación e CIF. 

- Representante4: Nome, apelidos e DNI.
Incluiranse tantos cadros como sexan necesarios 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS QUE SE DESIGNA  
- Enderezo:_________________________________________. C.P.: ____________
- Municipio:_______________________________  - Provincia: _________________
- País: __________________________ 
- Teléfono: ______________________ Fax: ______________________
- Correo electrónico: _________________________________________

MANIFESTA/N que participa/n no concurso para a CESIÓN de MÓDULOS OU LOCAIS 
NO CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS,  2012,  segundo  anuncio  publicado no 
(perfil  de contratante do Concello de Pontevedra, Diario dos de maior difusión da cidade, 
BOP) de data ______________.

COMUNICA/N, baixo xuramento ou promesa5: 
! Que se trata dun/s novo/s emprendedor/es ou empresa/s, que proxectan o inicio do 
exercicio dunha actividade empresarial ou profesional no concello de Pontevedra.
! Que se trata de profesional/ais, empresario/s ou empresa/s xa existente/s pero sen 
máis  de 2 anos desde o inicio  da súa actividade ata  a finalización do prazo para 
presentar as solicitudes segundo estas bases.

ASUME/N, para o suposto de resultar seleccionado/s, o cumprimento dos compromisos e 
obrigas establecidas na normativa reguladora do Centro de Iniciativas Empresariais do 
Concello de Pontevedra, nas bases reguladoras do Concurso, incluído o contrato Anexo I, 
e na propia documentación que achega

ACHEGA/N a documentación prevista no art. 6 das bases reguladoras deste concurso, 
respondendo da veracidade dos datos que en dita documentación se conteñen.

6DESIGNAN como representante, segundo o sinalado no art. 6.2 das bases reguladoras, á 
persoa identificada como primeiro promotor, e COMPROMÉTENSE, para o suposto de 
resultar seleccionados,  a constituír a correspondente persoa xurídica, contrato ou forma 
válida de explotación entre os mesmos, e aportala antes da sinatura do contrato.

Lugar, data e sinatura (imprescindible; e de existir máis dun promotor, haberá de asinarse por 
todos estes, excepto de achegarse poder ao efecto)

Asdo.:_________�.

1  Solo  de  presen t a r s e  asinar se  a  solicitude  mediante  represen t an t e .  Neste  caso  deber á  

achega rs e  poder  segundo  o exposto  no  apar t ado  4  m)  deste  art.
2  Necesa r iamen t e .  Deberá  achega r s e  poder  segundo  o exposto  no  apar t ado  4  m)  deste  art.
3  Solo  de  presen t a r s e  asina rs e  a  solicitude  mediante  represen t an t e .  Neste  caso  deber á  

achega rs e  poder  segundo  o exposto  no  apar t ado  4  m)  deste  art.
4  Necesa r iamen t e .  Deberá  achega r s e  poder  segundo  o exposto  no  apar t ado  4  m)  deste  art.
5  Marcar a s e  cun  X a  casiña  que  corresponda ,  ou  borra r a s e  a  que  sobre.
6  Só  para  o  caso  de  existencia  de  máis  dun  promoto r  ou  solicitan te .  

4
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4.  A documentación que haberá que acompañar á solicitude será a seguinte, debendo incidirse
especialmente polos solicitantes naqueles aspectos valorables segundo estas bases:

a) Curriculum do/s profesional/ais ou solicitantes, integrados no seu caso na persoa xurídica
solicitante, con copia da titulación de que dispoñan na que se especifique a data da súa
obtención. 

b) Memoria descritiva da actividade. 

     Resumirase o proxecto que se pretenda implantar, insistindo, segundo o sinalado, naqueles
aspectos a considerara segundo estas bases. 

     Xustificaranse os seus aspectos innovadores, no seu caso. A este respecto ha considerarase que
un proxecto é innovador cando incorpora algún elemento novo, diferente do resto de
competidores, dentro do ámbito territorial no que se vaia a competir. O elemento novo,
innovador pode ser o propio produto, pode atoparse na forma ou sistema de produción, na
forma ou sistema de comercialización, etc.

     Así mesmo, e nestes supostos, describiranse os elementos que fan sostible a innovación, é dicir,
elementos que permiten que a innovación que incorpora o produto non sexa facilmente copiable
pola competencia. Estes elementos poden ser: que a innovación se poida patentar, que fagan
falla uns coñecementos moi especializados difíciles de adquirir, que o mercado sexa tan
pequeno que non vaia interesar a ninguén máis, etc.

Datos persoais

Apelido e nome

DNI/NIE Data nacemento

Formación e estudos

Indicar:

- Formación Académica (título obtido, ano expedición e centro que o expide)

- Formación complementaria (título obtido, ano expedición e centro que o expide)

Experiencia profesional

Indicar:

- Experiencia profesional (cargo, descrición das funcións desenvolvidas, empresa e duración contrato)

- Outras experiencias profesionais

- Actividades profesionais, non estritamente laborais

Datos complementarios

Indicar. Idiomas (grao de coñecemento, título obtido e centro que o expide); informática (programas que se 
manexan, grao de coñecemento e título acreditativo); e, outros (publicacións,...).

Lugar, data e sinatura, do promotor ou do seu representante.

Asdo.:_________�.
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     Indicaranse os motivos polos que se solicita un espazo no Centro de Iniciativas Empresariais.

     Explicaranse os motivos polos que se opta por unha determinada personificación xurídica,
contrato ou forma asociativa no caso de diversos promotores. 

     Este documento deberá vir asinado polo promotor ou o seu representante. 

     Poderá adaptarse ao seguinte modelo, ou no seu defecto incluír os datos que se refiren: 

Nome e identificación do proxecto

Data de inicio

Descrición da idea de negocio

Como xurdiu a idea de negocio

Epígrafe CNAE/IAE

Xustificación necesidade 
localización no CIE

Xustificación forma xurídica 
adoptada caso máis dun promotor

Innovación

Indicaranse  os  aspectos  innovadores  do  proxecto  empresarial  (describir  os  elementos  que 
proporcionan melloras na produción ou na prestación de servizos e/ou elementos de mellora e 
diferenciación competitiva).  

Mercado

Describiranse os seguintes aspectos:

 Análise da demanda:

� Tamaño do mercadorías

� Definición dun método de cálculo do tamaño do mercado

� Tipos e características dos clientes

 Análise da competencia:

� Análise das empresas competidoras (número e a súa distribución territorial, descrición das 
principais características, cotas de mercados, etc)

� Análise dos competidores potenciais (barreiras de entrada e saída)

 Situación  e  previsións  de  futuro  (características  actuais  do  negocio,  dimensión  económica  da 
actividade empresarial e evolución do sector no ámbito xeográfico correspondente)

DAFO

Mediante  a  técnica  DAFO  realizarase  un  diagnóstico  do  proxecto  empresarial,  indicando  os  aspectos 
positivos  internos  (fortalezas)  e  externos  (oportunidades),  así  como  os  aspectos  negativos  internos 
(debilidades) e os externos (ameazas).
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c) Estudo económico-financeiro sobre a implantación e funcionamento da actividade (xustificado
con facturas pro forma os gastos de investimento).

     Referiranse os ingresos e gastos previstos de todo tipo, con expresión das fórmulas de
amortización dos investimentos realizados, os elementos do inmobilizado que se aporten polo
emprendedor como seus propios, etc. 

     Acompañarase das referidas facturas pro forma.

     Este documento deberá vir asinado polo promotor ou o seu representante. 

     Poderá adaptarse ao seguinte modelo, ou no seu defecto incluír os datos que se refiren: 

Ameaza s Oportu ni d a d e s

Punt o s  forte s Punto s  feble s

Lugar, data e sinatura, do promotor ou do seu representante.

Asdo.:_________�.

Investimentos

Neste apartado compre:

•  Determinar os elementos de investimento necesarios para desenvolver a actividade.

•  Indicar o prezo de adquisición de cada elemento (excluíndo o IVE).

Concepto do investimento Importe (euros)*

Inmobilizado material e intanxible

Terreos

Construcións

Compras de locais

Acondicionamento do local

Instalacións

Ferramentas

Maquinaria

Elementos de transporte

Mobiliario

Equipamentos informáticos e de procesos de información
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Equipamentos informáticos e de procesos de información

Investigación e desenvolvemento

Concesións administrativas

Propiedade industrial

Aplicacións informáticas

Outros (especificar):

Subtotal: Total inmobilizado material e intanxible (A)

Resto de investimento

Existencias

Tesourería

Outros (especificar): 

Subtotal: Total resto de investimento (B)

TOTAL GASTOS DE INVESTIMENTO (A+B)

* Excluído o IVE

Política de Amortización

•  Ver que amortización é a máis adecuada para cada elemento

•  Pescudar cales son as porcentaxes de amortización anual e aplicalos

•  Elección da política de amortización

•  Valores propostos polo Ministerio de Economía

•  Fixar porcentaxes

Financiamento

•  Necesidades financeiras: investimento e fondo de manobra

•  Achega de capital de cada un dos socios

•  Importe do financiamento bancario e as súas condicións

•  Financiamento non bancario ao que se pode acudir: aprazamento de pagamento a provedores

•  Outras fontes de recursos (capital risco, business angels, �)
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Financiamento Importe % sobre Financiamento

Recursos Propios

Capital

Achegas en 

Subvencións

Recursos Alleos

Créditos Longo Prazo

Préstamo familiar

GASTOS

Gastos de constitución

Compras de mercadorías, materias primas e 
outros aprovisionamentos

Arrendamentos

Servizos profesionais independentes

Publicidade

Transportes

Seguros

Subministracións

Tributos

Gastos da Seguridade Social do 
promotor/res

Gastos do persoal contratado (salario e 
Seguridade Social)

Gastos financeiros

Dotacións por amortizacións

Outros

Total gastos

BENEFICIO PREVISTO: TOTAL 
INGRESOS-GASTOS

Balance provisional para tres anos

O balance comprende os bens e dereitos que constitúen o activo da empresa e as obrigacións e os fondos 
propios que forman o pasivo da mesma. Modelo de balance:
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d) Cronograma de posta en funcionamento.

     A posta en marcha da empresa leva asociado un período temporal, derivado tanto dos trámites
administrativos como do tempo de constitución física da empresa. Deberán considerarse polo
menos as seguintes variables:

- Adecuación de espazos e infraestruturas

- Dotación de equipamentos.

- Negociación de operacións de préstamo

- Dispoñibilidade de equipo profesional e formación do mesmo

     O cronograma delimitará a data de inicio-culminación de actividades-tarefas, así como as
etapas de planificación. Recollerá os seguintes aspectos:

• Tarefas a efectuar

• Prazos (poden ser días, semanas, meses,...)

• Recursos que involucran

• Responsables de execución.

• Orden de execución

• Restricións ou desvíos

Este documento deberá vir asinado polo promotor ou o seu representante. 

ACTIVO PASIVO

ACTIVO FIXO OU INMOVILIZADO

 Gastos de establecemento

 Inmobilizado inmaterial

 Inmobilizado material

 Inmobilizado financeiro

RECURSOS PERMANENTES

a. Non esixibles ou fondos propios

 Capital subscrito

 Prima de emisión

 Reservas

 Resultado de exercicios anteriores

 Beneficio ou perda

 Ingresos a distribuír en varios exercicios 
(subvencións de capital)

b. Esixible a longo prazo

 Débedas con entidades de crédito

 Outros acredores

TOTAL ACTIVO FIXO (A) TOTAL RECURSOS PERMANENTES (A)

ACTIVO CIRCULANTE

 Existencias

 Debedores

 Tesourería

ESIXIBLE A CURTO PRAZO

 Débedas con entidades de crédito

 Acredores comerciais

 Outras débedas non comerciais

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE (B) TOTAL ESIXIBLE A CURTO PRAZO (B)

TOTAL ACTIVO (A+B) TOTAL PASIVO (A+B)

Lugar, data e sinatura, do promotor ou do seu representante.

Asdo.:_________�.

d      
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e) Creación de número de postos de traballo necesarios (duración, xornada, cualificación
profesional).

     Neste apartado consideraranse os propios promotores do proxecto, incluíndo os integrantes
das persoas xurídicas. 

     Especificarase o cronograma dos empregos previstos, isto é, o número de empregados que se
contratarían e o tempo en que se farían efectivos ditos contratos, aparte das clases de contratos
–fixos, temporais-, duración, cualificación profesional…

     Explicarase adecuada e suficientemente, por relación coa memoria, as expectativas de creación
que se contemplan. 

     Este documento deberá vir asinado polo promotor ou o seu representante. 

     Poderá adaptarse ao seguinte modelo, ou no seu defecto incluír os datos que se refiren: 

f)  Indicación de tecnoloxía e sistemas de produción a empregar.

     Efectuarase unha descrición sucinta do proceso produtivo ou do proceso de prestación do
servizo, utilizando gráficos ou diagramas de ser conveniente, e enumerando ou diferenciando
as diferentes operacións e fases, con especificación da tecnoloxía ou métodos empregados. 

     Este documento deberá vir asinado polo promotor ou o seu representante. 

     Poderá adaptarse ao seguinte modelo, ou no seu defecto incluír os datos que se refiren: 

Postos de traballo que se van crear 

Posto
Núm. 
postos

Tipo de contrato

Duración do contrato

Xornada (%)

Categoría

Situación laboral previa á 
contratación

Data de incorporación prevista

Cualificación profesional

Funcións

Perfil profesional

Responsabilidades

A partir destes datos elaborarase o organigrama empresarial que se vaia a empregar dentro da empresa.

Lugar, data e sinatura, do promotor ou do seu representante.

Asdo.:_________�.
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g) Descrición do produto ou servizo obxecto de venda ou prestación.

     Neste punto describirase o produto ou servizo obxecto de venda ou prestación que se ofrecerá
aos clientes, incidindo naqueles extremos que se valoran segundo estas bases, como o seu
carácter innovador ou novidoso.

     Definirase a maneira de vender o teu produto ou servizo, tamén se consideraran, entre outros,
unha serie de factores como:

No caso de empresas de produción:

•  Elementos singulares a producir

•  Relación individualizada do proceso, desde a adquisición da materia prima ata a saída do produto ao 
mercado.

•  Partes do proceso que se contrata

•  Cronograma de produción que inclúa planificación anual

•  Capacidade máxima de produción cos recursos dispoñibles

•  Valoración do produto

- Custo materia prima

- Custo man de obra

- Volume diario de produción

•  Necesidades de subministracións (auga, electricidade,...)

� Caracterización dos medios de equipamentos necesarios

� Especial referencia á tecnoloxía a empregar.

� Organización do traballo: distribución espacial,...

No caso de empresas de servizos a outras empresas ou particulares:

•  Descrición dos servizos dispoñibles; proceso e fases do mesmo; definición do perfil necesario para a 
tarefa

•  Cronograma de prestación de servizos

•  Partes do proceso que se subcontrata

•  Capacidade máxima de prestación de servizos cos recursos dispoñibles

•  Definición dos medios materiais e humanos

� Especial referencia á tecnoloxía a empregar.

•  Valoración individual da prestación

- Medios materiais

- RR.HH.

Lugar, data e sinatura, do promotor ou do seu representante.

15
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     No caso de que se comercialice un produto, definirase a presentación máis adecuada para a
súa saída ao mercado, a súa imaxe externa: características xerais do envase, etiquetado, etc.
Indicarase se se trata dun produto dedicado ao consumo ou, polo contrario, enfocado ao sector
industrial.

     No caso de que se preste un servizo, indicarase como se introducirá no mercado, se se vai a
empregar unha imaxe corporativa.

     Este documento deberá vir asinado polo promotor ou o seu representante. 

h) Asentamento da actividade: condicións físicas, técnicas, medioambientais esixíbeis e superficie
necesaria, indicación de instalacións complementarias.

     Localización da sede/s, enumerando os recursos mínimos (espazos, instalacións, etc), superficie
necesaria, etc.

     Este documento deberá vir asinado polo promotor ou o seu representante. 

i)  Plan de promoción do proxecto.

     Este apartado ten como obxectivo a fixación das estratexias comerciais que permitan acadar
a cifra de facturación que recollerá o plan económico-financeiro. 

     Deberán incluírse os seguintes contidos: 

     

Prezo de venda

A determinación do prezo de venda é un elemento fundamental a ter en conta, para 
o que é preciso considerar variables como os criterios de fixación do prezo e a 
estratexia competitiva. Neste apartado analizaranse os seguintes aspectos:

 Prezo do mercado
 Oferta da competencia
 Estratexia competitiva (liderado de custos, diferenciación ou especialización)
 Valoración do produto polo consumidor
 Prezo de aceptación (o que os consumidores están disposto a pagar)
 Condicionantes legais na fixación de prezos (IVE, prezos públicos, taxas, prezos 

colexiais,...)

Penetración no mercado. Canais de distribución. Rede comercial.

-  Penetración  no  mercado:  explicarase  o  proceso  a  seguir  para  introducir  os 
produtos/servizos no mercado.
- Canais de distribución: explicar os canais de distribución a utilizar, a política de 
descontos e marxes aos mesmos, os custes de distribución con respecto aos custes 
de comercialización e as posibilidades de exportación.
- Rede Comercial: describir a composición, forma de contratación e cualificación do 
equipo de vendas (propios e representantes), tanto ao principio como a medio e 
longo prazo. 
Indicar as técnicas de venda, formas de cobro, descontos
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j)  Especificación do réxime tributario e da seguridade social, aplicables.

     Sinalaranse os réximes aplicables ao empresario, profesional ou empresa resultante. 

     Este documento deberá vir asinado polo promotor ou o seu representante. 

k) Fotocopia do DNI para os empresarios individuais, pasaporte ou documento que os substitúa.

l)  Escrituras constitución.

     No caso de persoas xurídicas: escritura ou documento de constitución, os estatutos ou acto
fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, debidamente
inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica
de que se trate. Engadirase, así mesmo, copia das escrituras ou documentos de modificación
dos anteriores. Fotocopia do DNI, ou documento que o substitúa, do seu representante, asinante
da proposición. Fotocopia do NIF da persoa xurídica, para o caso de non determinarse na
escritura.

m) Apoderamento.

     Poder debidamente bastanteado cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de
persoas xurídicas, podendo neste caso estar incluído nas escritura de constitución. Admitiranse
os bastanteos de poderes efectuados pola Asesoría Xurídica da Corporación, avogado do Estado
ou asesorías doutras Administracións Públicas, ou avogado en exercicio, debendo neste último
caso xustificar a súa colexiación.

     O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que dita
inscrición sexa esixida polo Regulamento do propio Rexistro Mercantil e, en concreto, cando
conteña delegación permanente de facultades.

     A achega da mera dilixencia de bastanteo do documento de apoderamento poderá suplir a
achega deste, sempre que tal dilixencia identifique perfectamente ao representante,
representado, escritura de apoderamento e que as facultades que se lle confiren son bastantes
para o contrato, ou contratos, en cuestión.

     A presentación do poder, ou da dilixencia de bastanteo do mesmo nos termos expostos, suporá,
aos efectos do Art. 1733 e concordantes do Código Civil, expresa declaración de non terlle
sido revocado con data posterior.

Accións de promoción, publicidade e propaganda

Examinaranse aspectos tales como os seguintes:

� Obxectivos publicitarios, marca, coñecemento (Que)
� Como influír na tomada de decisións (Quen)
� Medios, tipo de publicidade, promoción (Onde) 
� Adaptar a mensaxe a medios e persoas (Como)
� Período de desenvolvemento das campañas
� Valora momentos (Cando)
� Políticas de impulso en vendas

Garantías, Servizo técnico e servizo post-venda

De ser o caso especificaranse os tipos de garantía que ofrece o produto/servizo 
(indicar se existen esixencias legais), a súa duración temporal, así como quen será 
a persoa/entidade encargada do servizo post-venda, os custes nos que se incorre e 
realizarase unha comparativa co ofertado pola competencia.

Este documento deberá vir asinado polo promotor ou o seu representante. 
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5.  Cada persoa, física ou xurídica, non poderá acceder a máis dun módulo ou local, nin participar
en máis dunha solicitude, sexa a título individual, sexa formando parte doutra persoa xurídica
promotora. 

     Non obstante, si será posible que nun único local se poda desenvolver máis dun proxecto,
sempre e cando sexa viable legal e economicamente. 

6. A documentación relativa aos procesos de produción ou prestación dos servizos evitará, na
medida do posible, a inclusión de métodos de produción ou sistemas, know hows, produtos ou
similares protexidos polos dereitos de propiedade industrial ou intelectual. 

     En todo caso, estarase ao disposto no art. 140.1 do TRLCSP, segundo o que: “sin perjuicio de
las disposiciones de la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la
información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación
no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado
como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y
a los aspectos confidenciales de las ofertas”.

     En consecuencia, os concursantes poderán designar aquela documentación que, de entre a
presentada, terá dito carácter confidencial. Isto non obstante o sinalado deber de secreto de
cantos órganos administrativos e empregados públicos interveñan neste procedemento. 

7. PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN. FORMA DE PRESENTACIÓN 
DA DOCUMENTACIÓN: SOBRES.

1.  A documentación precisada no art. anterior presentarase en 2 sobres que deberán conter os
seguintes títulos:

A: “SOBRE A. DOCUMENTACIÓN IDENTIFICATIVA PARA A SOLICITUDE DE CESIÓN DE
MÓDULOS OU LOCAIS NO CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS. 2012”

B: “SOBRE B. DOCUMENTACIÓN RELATIVA AO PROXECTO EMPRESARIAL E/OU
PROFESIONAL PARA A SOLICITUDE DE CESIÓN DE MÓDULOS OU LOCAIS NO
CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS. 2012”

2.  Os sobres deberán presentarse cerrados e lacrados, identificados no seu exterior cos títulos
sinalados, debidamente asinados polo solicitante ou o seu representante, con indicación do
nome, apelidos e razón social, nº de teléfono e fax, así como correo electrónico, no seu caso.

3.  No sobre A incluirase: 

     A solicitude, segundo o modelo que se precisa no art. 6 destas bases, ou noutro caso
necesariamente cos seus contidos. 

     Os documentos precisados nos apartados k), l) e m) do art. 6 destas bases. 

4.  No sobre B incluirase a restante documentación precisada no art. 6 destas bases, lembrándose
de novo que haberá vir asinado cada un dos documentos polo promotor, promotores ou o seu
representante. 

5.  A documentación incluída deberá estar debidamente numerada e farase constar en folla
independente o contido do sobre con indicación dos folios aos que corresponde.

6.  No caso de discrepancia entre as cantidades consignadas en número e letra, prevalecerán as
primeiras sobre as segundas.

5.  Os concursantes estranxeiros presentarán a súa documentación traducida de forma oficial ao
galego ou ao castelán. 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN

De conformidade co establecido no art. 4 da Ordenanza reguladora do servizo, establécense os
seguintes criterios de selección, ordenados por importancia: 

1.  Proxectos empresariais en actividades económicas emerxentes e xeradoras de novas fontes e
posibilidades de emprego, actividades económicas aos novos nichos ou xacementos de emprego.
Hasta 30 puntos. 
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A estes efectos, considéranse como xacementos de emprego os dezanove seguintes ámbitos que se
integran en catro grupos, a saber:

A) Os servizos da vida diaria: os servizos a domicilio; o coidado dos nenos; as novas tecnoloxías
da información e da comunicación; e a axuda aos mozos en dificultade e a inserción

B) Os servizos de mellora do marco de vida: a mellora da vivenda; a seguridade; os transportes
colectivos locais; a revalorización dos espazos públicos urbanos; e os comercios de proximidade

C) Os servizos culturais e de ocio: o turismo; o sector audiovisual; a valorización do patrimonio
cultural; o desenvolvemento cultural local; e o deporte.

D) Os servizos de medio ambiente: a xestión dos residuos; a xestión da auga; a protección e o
mantemento das zonas naturais; a normativa, o control da contaminación e as instalacións
correspondentes; e o control da enerxía.

     Inclúense os anteriores xa que o termo novos xacementos de emprego xurdiu do “Libro Blanco
Crecemento, competitividade e emprego. Retos e pistas para entrar no século XXI”, tamén
coñecido como Libro Blanco de Delors, onde se fai unha exhaustiva análise do problema do
desemprego e das novas perspectivas o ámbito da creación do emprego, o mesmo foi aprobado
pola Comisión, a cal en xuño de 1995 acordou por en marcha unha estratexia para valorizar
as iniciativas locais de desenvolvemento e de emprego co obxecto de aproveitar todo o potencial
de creación de emprego. 

     A concesión da puntuación farase considerando o número de ámbitos de entre as anteriores
que nos que os promotores vaian actuar e, especialmente, a intensidade en cada un. 

2. Proxectos empresariais promovidos por titulados recentes que pretenden aplicar os seus
coñecementos a actividade produtiva, cun máximo de 25 puntos.

     Por cada promotor da actividade, sexa persoa física ou integrado en persoa xurídica, con
titulación obtida:

     Nos anos 2012 ou 2011 ...................................... 8 puntos.

     Nos anos 2010 ou 2009....................................... 6 puntos.

     Nos anos 2008 ou 2007....................................... 4 puntos.

     Nos anos 2006 ou 2005....................................... 2 puntos.

     Nos anos 2003 ou 2004…………........................ 1 punto.

     Con anterioridade ao ano 2002…..……………. 0 ptos.

3.  Creación dun maior número de postos de traballo de duración indefinida, con prioridade dos
de maior duración no suposto de contratos de duración determinada, cun máximo de 20 puntos:

     Por cada promotor ou por celebración de contrato laboral indefinido: 6 puntos

     Por cada contratado por un período de, cando menos, 12 meses: 3 puntos.

     Por cada contratado por un período de 6 a 12 meses: 1 punto

     A valoración sinálase para contratos a xornada completa, entendendo por tal a non inferior
a 37,5 horas á semana. Os contratos de a tempo parcial diminuirán a súa puntuación
proporcionalmente. 

4. Maior dinamización no sector económico do Concello, pola xeración de postos de traballo
indirectos e/ou doutras actividades complementarias, cun máximo de 15 puntos. 

     Neste apartado consideraranse os contratos de servizo, relacións con provedores ou demais
actividades económicas que o proxecto presentado poida, xustificadamente, orixinar. Valorarase
a súa incidencia na economía municipal, tanto polo número de relacións como pola
transcendencia ou volume de cada unha. 
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5.  Carácter innovador da actividade a desenvolver.

     Máximo de 10 puntos. 

     Neste apartado valoraranse os extremos sinalados no art. 6.4 b) destas bases, de tal forma que
se considerará que un proxecto é innovador cando incorpora algún elemento novo, diferente
do resto de competidores, dentro do ámbito territorial no que se vaia a competir. O elemento
novo, innovador pode ser o propio produto, pode atoparse na forma ou sistema de produción,
na forma ou sistema de comercialización, etc.

     A estes efectos considerarase o nivel de incorporación de novas tecnoloxías ou sistemas
aplicados á produción, así como a incentivación da investigación e desenvolvemento
tecnolóxico aplicado á empresa avalado, no seu caso, por unha certificación expedida por
entidades solventes.

     Así mesmo, consideraranse os elementos que fan sostible a innovación, é dicir, elementos que
permiten que a innovación que incorpora o produto non sexa facilmente copiable pola
competencia. 

     A valoración efectuarase motivadamente contrastando as diferentes propostas e
considerándoas en proporción as unhas coas outras, segundo a transcendencia e importancia
da innovación e a relación desta cos demais extremos valorables segundo estas bases, dentro
destes límites: 

     Pola innovación do produto, sistema de comercialización, de produción ou similares ás propias
características deste ou do seu proceso de posta no mercado, emprego de novas tecnoloxías
e/ou incentivación da I+D: Ata 8 ptos.

     Pola defensa ou garantía da orixinalidade, da súa preservación: Ata 2 ptos. 

6.  Demanda de maior capacitación profesional dos postos de traballo cun máximo de 6 puntos:

     Por cada titulado universitario superior que traballe na actividade: 3 puntos.

     Por cada titulado diplomado universitario: 2 puntos.

     Por cada persoa coa Formación Profesional de Grado Superior ou Bacharelato: 1 punto.

7.  Pola necesidade de tutelaxe polo Centro de Iniciativas Empresariais: Ata 4 ptos. 

     Neste apartado considerarase, sempre partindo da viabilidade do proxecto, a maior demanda
de apoio das tarefas que o propio CIE presta ás empresas, en contraste coa suficiencia e
solvencia dos recursos das solicitantes. 

8.  Pola utilización preferente de materias primas autóctonas. Ata 3 ptos. 

     Valorarase o grao de utilización destas materias primas, en contraste entre as diferentes ofertas. 

9.  Pola expectativa de promoción da empresa fóra do municipio de Pontevedra. Ata 2 ptos. 

     Partindo da consistencia do proxecto neste aspecto, valorarase o maior ámbito de posible
expansión. 

10.Para o caso de empresas de recente creación, as sinaladas no art. 1.3 destas Bases, valorarase
como criterio principal a menor antigüidade da empresa, entendendo por tal o menor prazo
desde o comezo da súa actividade. Por este aspecto darase ata 24 ptos, partindo de que o
máximo o obtería aquela empresa con menos dun mes de antigüidade á data de remate do
prazo para presentar as solicitudes, e o mínimo, 1 pto, a que tivese os 2 anos de antigüidade. 

9. COMISIÓN DE APERTURA E CUALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN XERAL. ANÁLISE E INFORME-
PROPOSTA DAS SOLICITUDES PRESENTADAS

1.  Para a apertura dos sobres e cualificación da documentación xeral créase un órgano específico,
denominado Comisión de apertura e cualificación da documentación xeral, que estará composto
pola Concellería Delegada de Promoción Económica, os dous Técnicos Locais de Emprego e a
Xefatura do Servizo de Promoción Económica, que asumirá a súa Secretaría. 

www.bop.depo.es � bop@depo.es � Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 189 Luns 1 de outubro de 2012 Páx. 41



     Esta última poderá ser substituída, para os casos de vacante, ausencia ou enfermidade, pola
Xefatura do servizo de Contratación. 

     A Secretaría terá voz máis non voto, e efectuará o asesoramento xurídico ao órgano, sen
prexuízo da posibilidade de instar o correspondente apoio a outros órganos ou servizos
municipais.

     A Comisión constituirase validamente coa presencia de 3 dos seus membros, e entre estes
sempre a Presidencia e Secretaría. 

2.  Concluído o prazo de presentación, a Comisión procederá á apertura e comprobación da
documentación do sobre A. 

     Poderá instar do solicitante aclaracións sobre os documentos presentados, ou incluso pedirlle
a presentación doutros complementarios. Tales requirimentos deberán de cumprimentarse nun
prazo máximo de 5 días naturais.

3.  Por outra parte, de observarse defectos ou omisións subsanables na documentación presentada
comunicarase aos interesados concedéndolles un prazo de tres días hábiles para subsanación.

4.  Os requirimentos precisados nos dous apartados anteriores efectuaranse verbalmente, ou
mediante fax ou telematicamente de así estimarse, sen prexuízo do correspondente anuncio
na web municipal, momento desde o que contará o prazo de cumplimentación do requirimento.

5.  Cualificada a documentación e subsanados, en seu caso, os defectos ou omisións a Comisión
procederá a declarar as solicitudes admitidas e as rexeitadas con expresión das causas do
rexeitamento (falta sinaturas, do poder bastante, incumprimento dos requisitos para acceder
aos módulos…).

     Contra o acordo de rexeitamento da Comisión poderá interporse o correspondente recurso de
alzada ante a Alcaldía ou Concellería delegada. 

6.  A apertura dos sobres B) será pública e terá lugar, no suposto de que non se comunique a
remisión destas por Correo, o terceiro día hábil non sábado seguinte ao de terminación do
prazo para a presentación de solicitudes. O cómputo deste prazo efectuarase por días naturais,
pero a súa celebración deberá de recaer en día hábil non sábado, pospoñéndose ao primeiro
día hábil seguinte de coincidir en sábado ou inhábil. Terá lugar ás 9.00 horas, na sala de
Xuntas do edificio Michelena, 30. 

     Tal día, no obstante, podrá ser demorado para el supuesto de presentarse solicitudes por correo
o a través de las vías señaladas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, o de requerirse aclaraciones,
complementos o subsanaciones de la documentación presentada. En este caso, el día de
apertura de proposiciones se fijará en la web municipal o en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento con una antelación de, cuando menos, 2 días al de su celebración. En todo caso,
el acto público de apertura de los sobres B no podrá demorarse más de 7 días contados desde
el siguiente al de la apertura de la documentación general.

7.  En el acto de apertura transcurrirá dando cuenta la Presidencia del resultado de la calificación
de la documentación general del sobre A, procediendo la Secretaría de la comisión a la apertura
de los sobres B, con exclusión de los correspondientes a las solicitudes rechazadas, que no
podrán ser abiertos, y dará cuenta de la documentación contenida en ellos, con la posibilidad
de su examen por los interesados. Esta documentación se someterá a informe propuesta de
los técnicos locales de empleo, de conformidad con el art. 4 de la Ordenanza reguladora. 

8.  Os técnicos locais de emprego poderán solicitar o asesoramento xurídico que crean conveniente,
así como da Concellería delegada da Área o requirimento de aclaracións polos solicitantes.
Así mesmo, poderán instar a xustificación documental dos extremos que precisen. Calquera
falsidade respecto dos datos aportados será suposto de exclusión do procedemento, sen
prexuízo das responsabilidades de todo tipo nas que se puidera incorrer. 
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9.  De seguido pasaranse as ofertas presentadas a informe dos axentes locais de emprego, que
deberán formular informe sobre a viabilidade das iniciativas presentadas e formularán
proposta de resolución á Alcaldía, ou Concellería delegada por esta, partindo dos extremos a
considerar segundo a Ordenanza reguladora e estas bases. Isto é: 

—  1º- Viabilidade económico-financeira do proxecto.

—  2º- Necesidade da tutelaxe por parte do CIE.

—  3º- Que se trate de empresas que actúen sobre novas posibilidades de negocio e sectores que
fagan emerxer novas fontes de emprego.

—  4º- Creación e xeración de emprego no municipio de Pontevedra, valorando preferentemente
o emprego estable.

—  5º- O nivel de incorporación de novas tecnoloxías ou sistemas aplicados á produción, así como
o desenvolvemento de novos produtos ou servizos.

—  6º- A utilización, preferentemente, de materias primas autóctonas.

—  7º- A xeración de valor engadido da actividade a desenvolver.

—  8º- O carácter novidoso do proxecto no municipio de Pontevedra.

—  9º- A formación e capacidade do promotor para desenvolver o proxecto.

—  10º- Expectativas de promoción da empresa fóra do municipio de Pontevedra.

—  11º- Incentivación da investigación e desenvolvemento tecnolóxico aplicado á empresa avalado,
no seu caso, por unha certificación expedida por entidades solventes.

     Extremos que se haberán valorar segundo a puntuación e explicacións que no art. 8 destas
bases se sinalan, ao supor plasmación dos extremos anteriores. 

     Na súa proposta, os técnicos haberán considerar, así mesmo, a viabilidade dos locais propostos
para as actividades que se prevean nos mesmos. Loxicamente, os proxectos presentados
haberán partir da utilización dos locais segundo as súas propias características e capacidades. 

     A tal efecto poderán instar os informes técnicos e xurídicos oportunos. 

10.Se os técnicos locais de emprego estimasen motivadamente que algunha das iniciativas non
resulta viable, solicitarán da Concellería Delegada ou Presidencia da Comisión de
Cualificación, que requira aos promotores de xustificación de tal viabilidade nun prazo non
superior a 3 días hábiles. Os promotores haberán xustificar a viabilidade do seu proxecto polos
aforros que obteñan polos seus procesos produtivos ou de servizos, as solucións técnicas, as
condicións favorables de que dispoña para executar a prestación, a orixinalidade do seu
proxecto, as posibles fontes de financiamento, a existencia dunha auténtica demanda, etc. 

11. A vista de todo o actuado, os técnicos locais de emprego formularán proposta á Alcaldía, ou
Concellería delegada, de selección dos proxectos presentados, así como, no seu caso, de
declaración daqueles que se consideren inviables.

12. Como se expuxo na base 6.6, a Comisión de Cualificación e os Técnicos informantes, así como
todo persoal ao servizo da Administración que participe no proceso, deberá gardar o oportuno
secreto e sixilo respecto da información á que teñan acceso, non podendo reproducir ningunha
e gardando coa debida dilixencia a documentación que se lles facilite para o exercicio das
súas funcións. 

     Especialmente insístese no deber de custodia da referida documentación pola Secretaría da
Comisión de Cualificación e os funcionarios responsables do servizo. 

10. ADXUDICACIÓN

1.  Nos 5 días naturais seguintes á proposta efectuada polos técnicos locais de emprego, a Alcaldía,
ou Concellería Delegada, ditará resolución na que, por unha banda, declarará os proxectos
que resultaren inviables e, pola outra, clasificará os admitidos por orde de puntuación
decrecente. Engadirá a selección inicial de tantos proxectos como locais existan, sen prexuízo
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do sinalado neste art. e no seguinte respecto de renuncias ou incumprimento do deber de
formalización do contrato. 

     O prazo máximo para a adxudicación será de 2 meses, contados desde a apertura dos sobres
B. 

2.  Dita resolución será notificada a todos os concursantes, co requirimento aos seleccionados de
achega da documentación previa e formalización do contrato, segundo se sinala no art.
seguinte. 

     No suposto de renuncia ou desestimento dalgún seleccionado requirirase ao seguinte na orde
de puntuación obtida.

3.  A elección dos despachos ou locais ofertados farase segundo o orde da puntuación obtida,
especificándose na documentación a achegar segundo o art. seguinte. 

4.  Como se expuxo, non se outorgará máis dun local por proxecto ou solicitude. 

11. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. DEBERES PREVIOS

1.  Os proxectos seleccionados deberán formalizar o oportuno contrato, conforme ao Anexo I ás
presentes bases, no prazo dos 15 días naturais ao da notificación da adxudicación do
correspondente local. 

     A falta de formalización do contrato fará que o seleccionado decaia no seu dereito a favor da
seguinte proposta ou solicitude que maior puntuación obtivera. 

     Este prazo poderá ser prorrogado de xustificarse adecuadamente a insuficiencia do mesmo
para o cumprimento dos deberes que se sinalan no apartado seguinte.

2.  Antes da formalización do contrato, os seleccionados deberán achegar: 

     Declaración responsable de non atoparse comprendida a empresa ou o empresario ou
profesional ofertante en ningunha das prohibicións para contratar. Nesta declaración constará,
expresamente, que o empresario ou a empresa, seus administradores ou órganos de dirección,
non se atopan incursos en ningunha das prohibicións para contratar coas Administracións
Públicas impostas pola lexislación vixente e, en concreto, nas sinaladas polo art. 60 do TRLCSP,
manifestando que se atopan ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social
impostas polas disposicións aplicables. 

     Esta declaración efectuarase mediante testemuño xudicial, certificación administrativa, ou
declaración responsable outorgada polo propio profesional ou empresario, ou apoderado, ante
a Secretaría de Administración Municipal do Concello de Pontevedra, notario público ou
organismo profesional cualificado.

     Certificacións administrativas expedidas polos órganos competentes nas que se acredite
atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias coa Administración do Estado e co Concello
de Pontevedra, así como respecto as súas obrigas coa Seguridade Social, ou autorización ao
órgano de contratación para obter de forma directa a acreditación de elo, mediante declaración
suficiente ante as Administracións tributarias e da Seguridade Social a estes efectos. Elo
excepto o alta no IAE para o Concello de Pontevedra, que se xustificará mediante presentación
desta e, no seu caso, do último recibo sobre dito imposto.

     Todo de acordo e nos termos precisados polos artigos 13 e seguintes do RD 1098/2001.

     A escritura de constitución da correspondente persoa xurídica, contrato ou forma válida de
explotación entre os mesmos, de tratarse do suposto previsto na cláusula 6.2 destas bases.

     Neste caso aportarase, así mesmo, apoderamento suficiente nos termos previstos nestas bases. 

     Comunicación na que especifiquen, de non telo feito con anterioridade, o local en concreto
que desexen lles sexa adxudicado. 
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12. PREVISIÓN DE ADXUDICACIÓNS POSTERIORES POR RESOLUCIÓNS ANTICIPADAS

1.  Para o suposto de que se producise a resolución do contrato antes da finalización do seu prazo
inicial de 6 meses, poderá adxudicarse o local á seguinte solicitude que maior puntuación
obtivese. 

     Superado tal prazo, calquera resolución motivará a pública convocatoria para a adxudicación
do local. 

13. CONTIDO DA RELACIÓN CONTRACTUAL

A duración do contrato, prórrogas, dereitos e obrigas das empresas seleccionadas, causas de
resolución, penalidades administrativas por incumprimentos, finalización e demais aspectos relativos á
relación contractual que xorde entre as empresas ou empresarios seleccionados e o Concello prevense
no Contrato Anexo I ás presentes bases, que haberá ser formalizado segundo o exposto. 

Pontevedra, a 20 de setembro de 2012.—O Alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. 2012008982

� � �

CANGAS

A N U N C I O

De conformidade co disposto no artigo 212.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (BOE núm. 59, do 9 de marzo de
2004) formada a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2011 é informada favorablemente na sesión
extraordinaria da Comisión Especial de Contas celebrada o día 24/09/2012,  exponse ao público na
Secretaría deste Concello por un período de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da
publicación deste anuncio no BOP, coa finalidade de que durante ese prazo e 8 días máis, os interesados
a poidan examinar e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

Cangas, a 25 de setembro de 2012.—A Alcaldesa en funcións (R.A. 21/09/2012), Berta Pérez
Hernández. 2012009003

� � �

LALÍN

A N U N C I O

O Concello de Lalín convoca o I concurso de Tweets contra a violencia de xénero conforme ás
seguintes Bases, aprobadas pola Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 20 de setembro de
2012.

CONVOCATORIA DO CONCELLO DE LALÍN PARA A CONCESIÓN DO PREMIO DO I CONCURSO DE

TWEETS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 2012.

A presente convocatoria ten por obxecto a concesión do premio do I concurso de tweets contra a
violencia de xénero, organizado polo Concello de Lalín, a través da Oficina de Igualdade, coa finalidade
de incrementar a concienciación e sensibilidade da sociedade ante esta gran lacra social.

Esta convocatoria rexerase polas bases que están a disposición das persoas interesadas na Oficina
de Igualdade e na web www.lalin.org
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