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Así mesmo, advírteselle os interesados que, no
caso de non comparecer no citado prazo, a notificación entenderase producida para tódolos efectos legais dende o día seguinte o do vencemento do prazo
sinalado para comparecer.
Vigo, a 24 de marzo de 2000.—O Xefe da Dependencia de Recadación, Carlos Pérez Quintanilla.
2773
——————

Providencia y anuncio de subasta
De conformidad con lo dispuesto en el art. 146
del Reglamento General de Recaudación; se dispone la venta de los bienes correspondientes al deudor Sequeiros Rodríguez Aquilino Gaspar con
N.I.F.: 35.938.888.
La subasta se celebrará el día 24/5/00, a las 10
horas en la Delegación de la A.E.A.T. de Vigo, calle
Lalín núm. 2.

Bienes objeto de subasta
Lote único.—El 46,50% de las participaciones
sociales de la entidad Sequeiros de Gestión S.A.,
con C.I.F. A36759967, propiedad del deudor de referencia.
Valoración: 67.000.000 ptas.
Tipo de subasta: 67.000.000 ptas.
Cargas y gravámenes que han de quedar subsistentes: ninguna.
Depósito a constituir:
13.400.000 ptas.

20%

de

subasta:

Se admitirán aquellas posturas que cubran el
tipo de subasta. Las pujas se incrementarán de
500.000 en 500.000 ptas.
En cumplimiento del citado precepto, se publica
el presente anuncio de subasta y se advierte a las
personas que deseen tomar parte en la misma lo siguiente:
1.—Todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de subasta depósito de garantía, que será al
menos del 20 por 100 del tipo de aquella. Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin
perjuicio de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la adjudicación.
2.—Se admitirán ofertas en sobre cerrado hasta
una hora antes del comienzo de la subasta. Dichas
ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán
registradas en el Registro General de esta Delegación y deberán ir acompañadas de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el
importe del depósito.
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3.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación del bien si se efectúa el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
4.—El rematante entregará, en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.
5.—Los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al
expediente, no teniendo derecho a exigir otros.
6.—Se podrá realizar una segunda licitación
cuando la Mesa, al finalizar la primera, lo juzgue
pertinente, admitiéndose en este caso propuestas
que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por 100 del
tipo de subasta en primera licitación.
7.—Si el bien no ha sido adjudicado en la subasta podrá realizarse la enajenación por adjudicación
directa.
8.—En caso de deudores con domicilio desconocido, la notificación de la subasta se entenderá
efectuada, a todos los efectos legales, por medio del
presente anunclo.
Recursos: De reposición, ante el órgano que ha
dictado la providencia, en el plazo de quince días a
contar desde el siguiente al del recibo de esta notificación, o reclamación económico administrativo
en el de quince días, ante el Tribunal de dicha Jurisdicción, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solo se suspenderá en los términos y
condiciones señalados en el art. 101 del Reglamento General de Recaudación. (R.D. 1684/1990, de 20
de diciembre).
Vigo, 29 de marzo de 2000.—El Jefe de la Dependencia, Carlos Pérez Quintanilla.
2774
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

AYUNTAMIENTOS
PONTEVEDRA
Resolución do Pleno da Corporación pola que se
aproba definitivamente o Regulamento do Consello Económico Social do concello de Pontevedra, e se ordea a publicación do mesmo.
O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que
tivo lugar o día 25 de marzo de 2000, adoptou o seguinte acordo:
Primeiro.—Non atende-la alegación das organizacións sindicais referida ó último parágrafo do
artigo 3º do Regulamento por coincidir substancialmente co contido da redacción inicial, e aceptar as referidas ó segundo parágrafo do apartado
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d) do artigo 8 permitindo a asistencia de ‘‘especialistas técnicos ou persoas competentes na materia’’, e engadindo un apartado f) ó devandito artigo
8 do seguinte teor: ‘‘poderán formarse comisións
de traballo que, por encargo do Pleno, desenvolvan
un traballo específico que se considere necesario e
informen ó Pleno do seu desenvolvemento e conclusións. Asemade acepta-la alegación formulada
pola representación da Federación de Cooperativas Sinerxia incluíndo no artigo 4 (Composición
do Consello) un representante do sector da Economía Social.
Segundo.—Prestar aprobación definitiva ó Regulamento do Consello Económico Social coas modificacións resultantes das alegacións aceptadas,
dispoñendo a publicación do seu texto íntegro no
Boletín Oficial da provincia, co seguinte teor literal:
PREAMBULO
O Consello Económico e Social do Concello de
Pontevedra créase como ente consultivo en materia
socio-económica e laboral co obxecto de ser un foro
permanente de diálogo e deliberación entre os
axentes económicos e sociais e o Goberno Municipal, coa finalidade de facilitar que no proceso de
adopción de decisións se tome en conta a opinión
dos diversos axentes económicos e sociais existentes no Concello.
O Consello Económico e Social configúrase
como un ente institucional de dereito público, consultivo do Goberno Municipal, que facilita a participación dos axentes económicos e sociais na toma
de decisións de carácter económico-social e laboral.
O Consello Económico e Social do Concello de
Pontevedra é un órgano colexiado de participación que se constitúe ó amparo do establecido na
Constitución Española, artigos 9-12 e 23-1; na Lei
7/85 Reguladora das Bases do Réxime Local, artigos 4-1º a, 20-23; na Lei 30/92 do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (artigos 22 a 29 e
disposición adicional 1ª); na Lei 5/97 de Administración Local de Galicia (artigos 59-3 que sinala
os requisitos para a creación de órganos complementarios de goberno, e o artigo 71 que atribúe ó
Pleno competencia para crear órganos de participación sectorial); no Regulamento de Participación cidadá (B.O.P. número 78 de 27/4/99) o artigo
2-e e a disposición adicional 4ª que faculta ó
Pleno da Corporación para a creación e regulación
dos Consellos Territoriais; e no Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico
das Entidades Locais (artigos 130 e 131) que autoriza a creación, composición, organización e ámbito de actuación dos Consellos Sectoriais mediante acordo plenario.
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TITULO I

DISPOSICIONS XERAIS
ARTIGO 1.—CREACION E DENOMINACION

Créase o Consello Económico e Social do Concello de Pontevedra, coa finalidade, natureza, funcións, composición e estructura que se establecen
no presente acordo.
ARTIGO 2.—FINALIDADE

O Consello Económico e Social configúrase
como un instrumento básico de participación, negociación e concertación dos axentes económicos e
sociais para asesorar e transmitir opinións á Administración Local, Autonómica e Central co fin de
fomentar o desenvolvemento económico e o pleno
emprego no seu ámbito territorial.
O Consello Económico e Social configúrase
como un órgano colexiado de carácter consultivo,
que facilita a participación e comunicación permanente entre os distintos intereses económicos e sociais do municipio e de asesoramento e diálogo
entre estes e o Concello.
ARTIGO 3.—FUNCIONS

O Consello Económico e Social terá as seguintes
funcións:
— Ser informado sobre os criterios e liñas xerais do anteproxecto de orzamentos municipais ós
efectos do seu coñecemento e valoración en relación ás materias socio-económicas.
— Servir de canle de participación e diálogo
dos interlocutores sociais no debate de asuntos
socio-laborais co fin de obter acordos tendentes á
busca de solucións á problemática económico-laboral existente no ámbito territorial do Concello.
— Propor solucións e criterios de actuación
fronte a situacións de crise en sectores determinados para a adopción dos acordos que correspondan
por parte do Concello.
— Coñecer as medidas e actuacións de planificación económico e sociais que sexan tomadas polo
Concello.
— Elaborar informes, dictames ou estudios, de
oficio ou a instancia do Concello, en calquera asunto de carácter económico e social.
— Avaliar anualmente, dentro do primeiro trimestre de cada ano, a situación económica e social
do Concello.
TITULO II

COMPOSICION
ARTIGO 4.—COMPOSICION

O Consello Económico e Social terá a seguinte
composición:
a) O Presidente que será o Alcalde ou membro
da Corporación Municipal en quen delegue.
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b) Un representante designado polas Asociacións Empresariais existentes no Concello.
c) Un representante da Cámara de Comercio.
d) Un representante de Caixa Pontevedra ou
entidade que resulte da súa fusión con Caixa
Vigo-Caixa Ourense.
e) Un representante de cada grupo político municipal.
f) O Delegado Provincial da Consellería da
Xunta de Galicia que teña conferidas as
competencias en materia de promoción económica e emprego.
g) Un representante do Campus Universitario
de Pontevedra.
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TITULO III

FUNCIONAMENTO
ARTIGO 7.—ORGANOS DO CONSELLO
ECONOMICO E SOCIAL

O Consello Económico e Social do Concello de
Pontevedra para o exercicio das súas funcións actuará a través dos seguintes órganos:
— Pleno
— Presidente
— Vicepresidente
— Secretario
ARTIGO 8.—O PLENO

h) Un representante da Federación de Asociacións de Veciños de Pontevedra.

a) O Pleno é o órgano supremo de decisión e
formación da vontade do Consello.

i) Un representante de cada unha das Centrais
Sindicais mais representativas.

b) O Pleno estará integrado pola totalidade dos
membros mencionados no artigo 4º apartados
a), b), c), d), e), f), g), h), i), e j), baixo a dirección do Presidente e asistido polo Secretario
Xeral.

j) Un representante do sector da Economía Social.
k) Un Secretario Xeral.
ARTIGO 5.—DESIGNACION E DURACION
DO MANDATO

Os membros do Consello serán designados e
nomeados para un mandato de catro anos, renovable por períodos de igual duración. Cada un
dos representantes poderá ter un substituto que
exercerá as súas funcións en caso de ausencia
xustificada.
Os membros do Consello serán designados polos
órganos competentes das diversas asociacións, entidades e organizacións indicadas anteriormente. Poderán ser substituídos polas entidades, organizacións ou asociacións que os designen e os nomeados
permanecerán no seu cargo, como máximo, polo
tempo que lle reste ó substituído para o cumprimento do seu mandato.
ARTIGO 6.—CESAMENTO

Os membros do Consello cesarán ou perderán a
citada condición por algunha das seguintes causas:
a) Cumprimento do mandato para o que foi elixido.
b) Renuncia expresa ante o Presidente do Consello e, no caso deste, ante o Pleno do Consello.

c) O voto dos membros do Pleno será persoal e
non delegable; recoñecéndose o dereito dos
discrepantes a formular votos particulares,
que deberán unirse á resolución correspondente.
d) O Pleno reunirase en sesión ordinaria, cando
menos, cuatrimestralmente. Así mesmo poderá reunirse con carácter extraordinario por
iniciativa do Presidente ou dun tercio dos
seus membros.
As citadas sesións poderán asistir especialistas técnicos ou persoas competentes na materia cando se considere necesario, os cales
participarán con voz máis sen voto.
e) Para a válida actuación do Pleno será necesaria a maioría absoluta, en primeira convocatoria, e a asistencia de alomenos un tercio
dos seus membros en segunda convocatoria.
En todo caso será necesaria a asistencia sempre do Presidente e do Secretario Xeral, ou
de quen legalmente os substitúa.
f) Poderán formarse comisións de traballo que,
por encargo do Pleno, desenvolvan un traballo específico que se considere necesario e informen ó Pleno do seu desenvolvemento e
conclusións.
ARTIGO 9.—O PRESIDENTE

c) Declaración de incapacidade ou inhabilitación para desempeño de cargo público, por
sentencia xudicial firme.

O Presidente será o Alcalde-Presidente ou membro da Corporación Municipal en quen delegue.

d) Proposta das entidades e asociacións que
promovesen a súa designación.

a) Dirixir as actuacións do Consello e ostentar a
súa representación .

Son funcións do Presidente:
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b) Convocar as sesións do Consello, presididas e
moderar o desenvolvemento dos debates.

recursos en vía administrativa contra as disposicións administrativas de carácter xeral.

c) Elaborar a orde do día das sesións do Consello.

Pontevedra, 29 de marzo de 2000.—O Alcalde,
Miguel A. Fernández Lores.—O Secretario, Julio
Dapena Outomuro.
2758

d) Ordenar a publicación dos acordos do Consello.
ARTIGO 10.—O VICEPRESIDENTE

O Vicepresidente será nomeado polo Presidente.
As súas funcións son substituir ó Presidente en
caso de ausencia ou enfermidade do mesmo.

——————
Anuncio relativo á adxudicación das obras comprendidas no proxecto de ‘‘Recheo de fosos e
acondicionamento de servicios do Estadio Municipal de Pasarón’’.

b) Custodiar a documentación do Consello.

A Comisión de Goberno, en sesión de data catorce de marzo do ano dous mil, adxudicou á empresa ‘‘Construcciones Balboa y Buceta, S.L., a
execución das obras comprendidas no proxecto de
‘‘Recheo de fosos e acondicionamento de servicios
do estadio municipal de Pasarón’’, no prezo de
16.720.000 pesetas, Impuesto sobre o Valor Engadido incluido, debendo executarse as obras no prazo
de quince días, contados a partir do día seguinte á
constitución da garantía definitiva.

c) Expedir certificacións das actas, acordos e
outros documentos confiados a súa custodia,
co Visto e Prace do Presidente.

O que se fai público, en cumprimento do establecido no artigo 94 da Ley 13/95 de Contratos das
Administracións públicas.

d) Estender as actas das sesións, autorizalas coa
súa firma e Visto e Prace do Presidente, e
darlle curso ós acordos que se adopten.

Pontevedra, 23 de marzo de 2000.—O Alcalde,
Miguel Anxo Fernández Lores.—O Secretario
Xeral, Julio Dapena Outomuro.
2759

e) Cantas outras lle sexan atribuídas polo Consello ou sexan inherentes a súa condición de
Secretario.

——————

ARTIGO 11.—O SECRETARIO XERAL

O Secretario Xeral será o da Corporación Municipal ou funcionario en quen delegue.
Son funcións do Secretario Xeral:
a) Asistir, con voz pero sen voto, ás sesións do
Consello.

DISPOSICION FINAL
En todo o non previsto no presente Regulamento
estarase ó Réxime Xurídico establecido para os órganos colexiados nos artigos 22 a 27 da Lei 30/92
do Réxime Xurídico das Administracións Públicas
e do Procedemento Administrativo Común.
O precedente acordo agota a vía administrativa
e contra o Regulamento do Consello Económico Social, aprobado definitivamente, poderá interponerse directamente por quen se considere lexitimado o
recurso contencioso-administrativo ante a Sala do
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses
dende o día seguinte ó da publicación do texto íntegro do Regulamento, de conformidade co disposto
nos artigos 10-1-6) e 46-1 da Lei 29/1998, de 13 de
xullo, da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.
Non obstante tamén poderá interpoñerse calquera outro recurso que o interesado estime procedente consonte a Dereito, significándolle que o artigo 107-3 da Lei 30/1992, do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, non admite a interposición de

EDITO
Durante o prazo de dez días hábiles, contados a
partir desta publicación no Boletín Oficial da provincia, podrán presentarse reclamacións en relación coa solicitude formulada por doña Oliva Amoedo Cuevas, de licencias de acondicionamento e
apertura de local para Café-Bar na Avda. Eduardo
Pondal número 34-bajo (expediente número
805/00).
Pontevedra, 13 de xaneiro de 2000.—O Alcalde,
P.D. o Tenente Alcalde (Resolución de 5/7/99),
Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo.
2762
——————
Aprobación definitiva del P.E.R.I. de la U.A. núm. 2
del P.G.O.U. situada entre las calles Juan Bautista Andrade, Luis Otero y Avenida de Compostela.
El Pleno de la Corporación, en sesión de veinticinco de marzo de dos mil adoptó el siguiente
Acuerdo.
‘‘Primero.—Desestimar las alegaciones o reclamaciones formuladas en la fase de exposición pública del Plan Especial de Reforma Interior de la
Unidad de Actuación número 2 del P.G.O.U., subsi-

