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CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO
SOSTIBLE

Resolución do 29 de xuño de 2007 pola
que se modifica a do 1 de xuño, da Secre-
taría Xeral da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible,
pola que se anuncia a licitación, polo siste-
ma de concurso público e procedemento
aberto, para a contratación das asistencias
técnicas que se citan.

1. Entidade adxudicadora.

1.1. Organismo: Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible.

1.2. Dependencia que tramita: Secretaría Xeral.

2. Obxecto de cada contrato.

1º Descrición do obxecto: asistencia técnica para a
redacción do Plan de Desenvolvemento Sostible
(PDS) e o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais
(PORN) do Macizo Central na provincia de Ourense
(nº expte. 131/07).

Prazo de execución: 14 meses.

Orzamento base de licitación: cento setenta e cinco
mil cento sesenta (175.160,00) euros.

Garantía provisional: non se exixe.

Criterios de baremación: os especificados no punto
2.2.7 do prego de cláusulas administrativas particulares.

2º Descrición do obxecto: asistencia técnica para a
redacción do Plan de Desenvolvemento Sostible
(PDS) do LIC Pena Trevinca na provincia de Ourense
(nº expte. 133/07).

Prazo de execución: 14 meses.

Orzamento base de licitación: oitenta e sete mil
(87.000,00) euros.

Garantía provisional: non se exixe.

Criterios de baremación: os especificados no punto
2.2.7 do prego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudica-
ción de todas as subministracións:

3.1. Tramitación: ordinaria.

3.2. Procedemento: aberto.

3.3. Forma: concurso público.

4. Documentación e información.

4.1. Documentación:

Os pregos de cláusulas administrativas particulares
e de prescricións técnicas que rexerán estas contrata-
cións, estarán á disposición dos interesados para o
seu exame, durante o prazo de presentación de propo-
sicións, na Vicesecretaría Xeral da Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, sita na
rúa San Lázaro, s/nº (teléfono 981 54 17 43).

Tamén se poderán obter os pregos relativos a estas
contratacións, a través da internet nos seguintes
enderezos:

1º http://www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=8241

2º http://www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=8242

Para os efectos de información, as empresas que
retiren os pregos da páxina web, e estean interesadas
en concursar a esta licitación, deberán enviar, ao
seguinte enderezo de correo electrónico: contrata-
cion.cma@xunta.es, os datos que a continuación se
relacionan:

-No punto asunto: obxecto do prego.

-Nome da empresa.

-Nº de teléfono.

4.2. Información.

Teléfono: 981 54 17 49.

5. Presentación das ofertas ou das solicitudes de
participación.

5.1. Data límite da presentación: as proposicións
presentaranse, en días e horas hábiles, no prazo máxi-
mo de 15 días naturais contados desde o seguinte ao
da publicación desta resolución no Diario Oficia de
Galicia; de coincidir o último día en sábado ou festi-
vo, o prazo para a presentación de proposicións rema-
tará o primeiro día hábil seguinte.

5.2. Documentación que é preciso presentar: a sina-
lada no punto 2.2.5 dos pregos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5.3. Lugar de presentación:

a) Entidade: rexistro xeral da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

b) Enderezo: San Lázaro, s/n.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compos-
tela, 15781.

d) Cando a proposición se envíe por correo, o licita-
dor deberá xustificar a data de imposición do envío na
oficina de correos e anunciarlle ao órgano de contra-
tación a remisión da mencionada oferta mediante
telegrama ou fax (981 54 17 50) no mesmo día.

e) No suposto de que se participe en máis dun con-
curso destas dúas asistencias técnicas, a documenta-
ción xeral contida no sobre A presentada para un
deles producirá plenos efectos nos demais nos que se
presenten proposicións, facendo constar expresamen-
te como contido do sobre A, a referencia do concurso
no que se presenta a documentación xeral.

6. Apertura das ofertas:

A apertura das proposicións admitidas será realiza-
da pola mesa de contratación, reunida en acto públi-
co na sala de xuntas da sede dos servizos centrais da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible en Santiago de Compostela, ás 9.00 horas do
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décimo cuarto día natural a partir do seguinte ao da
finalización do prazo de presentación das proposi-
cións. Se ese día coincidise en sábado ou festivo, a
mesa reunirase o primeiro día hábil seguinte, á mes-
ma hora.

No caso de que o día de apertura coincida entre o
día 30 de xullo e o 24 de agosto (ambos os dous inclu-
sive) a apertura de proposicións admitidas terá lugar
o día 27 de agosto ás 9.00 horas.

7. Gastos do anuncio: pola conta dos adxudicatarios.

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2007.

Jorge Antonio Santiso Blanco
Secretario xeral da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible

Anuncio do 5 de xuño de 2007, da Direc-
ción Xeral de Desenvolvemento Sostible,
polo que se fai pública a decisión do 4 de
xuño de 2007 de non someter o Plan de
sectorización (modificación-1) do SAU-4,
Residencial de Baamonde, no concello de
Begonte, ao procedemento de avaliación
ambiental estratéxica establecido na Lei
9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación
dos efectos de determinados plans e pro-
gramas no ambiente.

En cumprimento do disposto no artigo 4 da Lei
9/2006, de 28 do abril, de avaliación dos efectos de
determinados plans e programas no ambiente, faise
pública a decisión de non someter o Plan de sectori-
zación (modificación-1) do SAU-4, Residencial de
Baamonde, no concello de Begonte ao procedemento
establecido no seu artigo 7.

Esta decisión pódese consultar na Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible no
seguinte enderezo da internet: http://aae.medioam-
biente.xunta.es/.

Santiago de Compostela a 5 de xuño de 2007.

Emilio M. Fernández Suárez
Director Xeral de Desenvolvemento Sostible

Anuncio do 11 de xuño de 2007 polo que
se empraza o interesado para ser notifica-
do por comparecencia no expediente PO-
CN-2007/002.

De conformidade co disposto no artigo 61 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, modificada pola Lei 4/1999,
do 13 de xaneiro, despois de intentada a notificación
persoal dúas veces, emprázase o interesado que se
sinala no anexo para ser notificado por comparecen-
cia.

O acto foi adoptado polo delegado provincial.

A comparecencia deberá efectuarse no prazo de dez
días, contados desde o seguinte ao da publicación
deste anuncio, na sede desta delegación provincial
sita na rúa Benito Corbal, 47, 5ª planta, de Ponteve-
dra, en horario de 9.00 horas ás 14.00 horas, de luns
a venres.

Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a
comparecencia, a notificación entenderase producida
desde o día seguinte.

Pontevedra, 11 de xuño de 2007.

Juan Francisco Froján Fontán
Delegado provincial de Pontevedra

ANEXO

Expediente: PO-CN-2007/002.
Interesado: Ángel Alejandro Peña Delgado.
Acto notificado: resolución de expediente.

Anuncio do 11 de xuño de 2007 polo que
se empraza o interesado para ser notifica-
do por comparecencia no expediente PO-
PAD-2007/014.

De conformidade co disposto no artigo 61 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, modificada pola Lei 4/1999,
do 13 de xaneiro, despois de intentada a notificación
persoal dúas veces, emprázase o interesado que se
sinala no anexo para ser notificado por comparecen-
cia.

O acto foi adoptado polo delegado provincial.

A comparecencia deberá efectuarse, no prazo de
dez días contados desde o seguinte ao da publicación
deste anuncio, na sede desta delegación provincial
sita na rúa Benito Corbal, 47, 5ª planta, de Ponteve-
dra, en horario de 9.00 horas ás 14.00 horas, de luns
a venres.

Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a
comparecencia, a notificación entenderase producida
desde o día seguinte.

Pontevedra, 11 de xuño de 2007.

Juan Francisco Froján Fontán
Delegado provincial de Pontevedra

ANEXO

Expediente: PO-PAD-2007/014.
Interesado: Manuel Amado Castro Almuster.
Acto notificado: acordo de incoación.


