SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DIA 28 DE XANEIRO DE 2020

(FECHA: 05/02/2020 07:47:00)

No despacho de Alcaldía do Concello de Cambre, ás nove horas do día vinte e oito de xaneiro de dous mil vinte,
baixo a presidencia do señor alcalde en funcións don Juan González Leirós, reúnese a Xunta de Goberno Local,
co fin de realizar a sesión ordinaria convocada para o efecto.
Asisten os concelleiros que a continuación se relacionan, segundo nomeamento efectuado mediante Resolución
da Alcaldía número 1315/2019, de data 1 de xullo do ano que andamos: dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, dona
Elisa Pestonit Barreiros, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, don Daniel Mallo Castro e dona Maria Dolores Pan
Lesta.
Non asiste e presenta escusa don Diego Alcantarilla Rei.

JUAN GONZALEZ LEIROS

Faise constar que asisten tamén ao acto don Ramón Boga Moscoso, concelleiro con delegación especial dos
servizos de Turismo e Patrimonio, incluídos na Área de Presidencia; dona Maria Carmen Pan Matos, concelleira
con delegación especial do servizo de Desenvolvemento Asociativo, incluído na área de Presidencia; dona
Mónica Varela Germade, concelleira con delegación especial do servizo de Cultura, incluído na área de Cultura,
Deportes e Xuventude; e dona Patricia María Parcero Quiñoy, concelleira con delegación especial dos servizos
de Medio Ambiente e Mobilidade, incluídos na área de Educación, Medio Ambiente, Mobilidade e Sanidade; isto
en aplicación do disposto no artigo 133.3 do Regulamento orgánico municipal.

Aberto o acto pola presidencia, examinaronse os asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.

CVD: oVGYqMtFkjwXiIsjURw2
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1º.Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión ordinaria de data 21 de xaneiro de 2020
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María Luisa de la Red Ampudia

(FECHA: 04/02/2020 12:28:00) ,

Intervén como secretaria xeral dona Maria Luisa de la Red Ampudia.

O señor presidente pregunta aos asistentes se desexan formular algunha observación ao borrador da acta
correspondente á sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local de data 21 de xaneiro de 2020 e, ao non se
formular, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que asistiron á citada sesión e están
hoxe presentes (don Juan González Leirós, dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto,
don Daniel Mallo Castro e dona Maria Dolores Pan Lesta) aprobou o citado borrador.
2º. Boletíns e correspondencia
- Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego, programa de subvencións dirixido a concellos e
agrupación de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para financiar o gasto de
persoal das oficinas de turismo durante o exercicio 2020. (Boletín Oficial da Provincia número 13, do 21 de
xaneiro de 2020).
- Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais, resolución pola que se dispón
avocar a aprobación das bases do programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no
ano 2020 e aprobar as ditas bases. (Boletín Oficial da Provincia número 13, do 21 de xaneiro de 2020).
- Real decreto-lei 2/2020, de 21 de xaneiro de 2020, polo que se aproban medidas urxentes en materia de
retribucións no ámbito do sector público. (Boletín Oficial do Estado número 19, do 22 de xaneiro de 2020).

- Orde do 19 de decembro de 2019, da Consellería de Política Social, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a
prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo
FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS700A).
(Diario Oficial de Galicia número 16, do 24 de xaneiro de 2020).
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- Resolución do 14 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de
novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia
competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais de compañía abandonados en Galicia e se
convocan axudas para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 234, do 10 de decembro). Figura o Concello
de Cambre, cun importe adxudicado de 1.080,44 euros. (Diario Oficial de Galicia número 17, do 27 de xaneiro de
2020).
3º. Expedientes de contratación

JUAN GONZALEZ LEIROS

3.1. Declaración de deserto por falta de licitadores, do expediente de contratación núm.
2019/C003/000009, por procedemento aberto simplificado, (con pluralidade de criterios de adxudicación,
avaliable mediante xuízo de valor e de apreciación automática), correspondente da obra “Edificio socio
cultural na parroquia de Cela, Lugar Pena (Solo) A Igrexa Cela, 15660 Cambre”. Expte: 2019/C003/000009
Vista a proposta da concelleira delegada da área de Economía, Facenda e Recursos Humanos de data 23 de
xaneiro de 2020 que literalmente se transcribe a continuación:
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Visto que a Xunta de Goberno Local na sua sesión ordinaria do día 26 de decembro de 2019, aprobou a
modificación do proxecto e a apertura dun novo prazo da presentación de ofertas.
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(FECHA: 04/02/2020 12:28:00) ,

“Visto o expediente incoado co nº 2019/C003/0000009, por procedemento aberto simplificado, (con pluralidade
de criterios de adxudicación, avaliable mediante xuízo de valor e de apreciación automática), correspondente á
obra “Edificio socio cultural na parroquia de Cela, Lugar Pena (Solo) A Igrexa Cela, 15660 Cambre”, cun valor
estimado total 172.564,63 euros e un orzamento base de licitación total 189.821,10 euros, expediente que foi
aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión extraordinaria e urxente do día 13 de decembro
de 2019.

Visto que o anuncio para a licitación do expediente foi publicado na Plataforma de Contratación do Sector
Público , onde se atopa aloxado o Perfil de Contratante do Concello de Cambre con data do 13 de decembro de
2019, e posteriormente publicado o 27 de decembro 2019, rematando o prazo para presentación das ofertas o
día 16 de xaneiro 2020.
Vista a certificación expedida pola secretaria xeral da Corporación, co visto e prace da concelleira-delegada de
Economía, Facenda e Recursos Humanos con data do 17 de xaneiro de 2020, na que se transcrebe o informe
emitido pola técnica de xestión de Administración xeral no que se indica que, unha vez finalizado o prazo de
presentación das proposicións, non consta na Plataforma de Contratación do Estado a presentación electrónica
de ningunha oferta.
Á vista do exposto, e tendo en conta as atribucións que me fóron conferidas polo señor Alcalde segundo a
Resolución núm. 1323/2019 do 1 de xullo, así como a delegación de atribucións da Alcaldía a prol da Xunta de
Goberno Local efectuada mediante Resolución número 1324/2019, do 1 de xullo, propoño a adopción do
seguinte ACORDO:
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Primeiro: Declarar deserto, por falta de licitadores, o expediente de contratación núm. 2019/C003/000009, por
procedemento aberto simplificado, (con pluralidade de criterios de adxudicación, avaliable mediante xuízo de
valor e de apreciación automática), correspondente á obra “Edificio socio cultural na parroquia de Cela, Lugar
Pena (Solo) A Igrexa Cela, 15660 Cambre”, esto á vista do establecido no artigo 150.3 in fine, e concordantes,
da LCSP.
Segundo: Publicar o presente acordo de declaración de deserto no Perfil de Contratante do Concello de
Cambre, integrado na Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado, esto de conformidade co
establecido no artigo 63.3.e) da Lei 9/2017 de contratos do sector público.”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis concelleiros asistentes á sesión, aprobou a proposta tal e
como foi transcrita.

JUAN GONZALEZ LEIROS

4º. Informe das resolucións ditadas pola alcaldía e polos concelleiros delegados da área dende a anterior
Xunta de Goberno Local
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Os presentes danse por informados das resolucións da alcaldía e concellerías delegadas de área ditadas dende
o día 17 ao 23 de xaneiro de do ano que andamos, que comeza coa resolución da Alcaldía número 79/2020 e
remata coa resolución do concelleiro delegado da área de Cultura, Deportes e Xuventude número 111/2020,
segundo se relaciona a seguir:
Nº decreto Data sinatura
Asunto
79/2020 17-01-2020
Aprobación xestión padroal do mes de decembro 2019
80/2020 17-01-2020
Delegacións de funcións dende o día 24 de xaneiro ao 1 de
febreiro de 2020, ambos os dous incluídos, no primeiro tenente
de alcalde don Juan González Leirós
81/2020 17-01-2020
Convocatoria da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do
día 21 de xaneiro de 2020
82/2020 17-01-2020
Expediente sancionador por realización de tala á altura do
Pombo, Pravio sen comunicación previa presentada por MJGF
83/2020 17-01-2020
Reposición legalidade urbanística por realización de actividade
de corta sen título habilitante municipal en Espíritu Santo,
Cecebre en fincas expropiadas para a Vía Ártabra pola empresa
MGG
84/2020 20-01-2020
Convocatoria da sesión ordinaria conxunta das Comisións
Informativas do día 23 de xaneiro de 2020
85/2020 20-01-2020
Modificación da convocatoria da sesión ordinaria conxunta das
Comisións Informativas do día 23 de xaneiro de 2020
86/2020 20-01-2020
Terceiro requirimento a GNS SDG, S.A., para que presente a
documentación esixida no marco do no procedemento de
inspección P.I. 1/2019
87/2020 21-01-2020
Aprobación de admitidos no Programa municipal de actividades
culturais, outubro 2019-maio 2020
88/2020 21-01-2020
Arranxo parede lateral da rampla interior do CEIP Portofaro
89/2020 21-01-2020
Concesión axuda recibo luz a MTPM por importe de 68,92 euros
90/2020
22-01-2020 Aprobación convocatoria de bonotaxi para o exercicio 2020
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María Luisa de la Red Ampudia
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91/2020

22-01-2020

92/2020

22-01-2020

93/2020

22-01-2020

94/2020
95/2020
96/2020
97/2020
98/2020
99/2020
100/2020
101/2020
102/2020
103/2020
104/2020

23-01-2020
23-01-2020
23-01-2020
23-01-2020
23-01-2020
23-01-2020
23-01-2020
23-01-2020
23-01-2020
23-01-2020
23-01-2020

105/2020

23-01-2020

106/2020

23-01-2020

107/2020

23-01-2020

108/2020

23-01-2020

109/2020

23-01-2020

110/2020

23-01-2020

111/2020

23-01-2020

Pagamento de axudas sociais 2019 e produtividade pendente
2019
Autorización apertura urna perimetral sinalada co número 28,
letra C, no cemiterio municipal de Cambre, co fin de inhumar o
cadáver de don ESP, falecido o 15 de decembro de 2019
Aprobación da solicitude de subvención para a reforma do
ximnasio do CEIP Wenceslao Fernández Flórez
Acordo inicio. Expedientes sancionadores tráfico
Acordo inicio. Expedientes sancionadores tráfico
Acordo inicio non identificación condutor
Acordo inicio. Expedientes sancionadores tráfico
Acordo inicio non identificación condutor
Acordo inicio. Expedientes sancionadores tráfico
Recurso de reposición ordinario expediente sancionador tráfico
Recurso de reposición ordinario expediente sancionador tráfico
Recurso de reposición ordinario expediente sancionador tráfico
Acordo inicio. Expedientes sancionadores tráfico
Resolución de primeiras alegacións non identificar ao condutor
expediente sancionador tráfico
Resolución de primeiras alegacións non identificar ao condutor
expediente sancionador tráfico
Resolución de primeiras alegacións non identificar ao condutor
expediente sancionador tráfico
Resolución de primeiras alegacións non identificar ao condutor
expediente sancionador tráfico
Resolución de primeiras alegacións expediente sancionador
tráfico
Concesión do dereito de uso privativo e autorización de apertura
da urna perimetral sinalada co número 169, letra A
Excedencia por coidado de fillo menor do 31 de xaneiro ao 29 de
febreiro de 2020
Novas solicitudes para uso dos locais de ensaio musical 2020 - I

A continuación, a Presidencia, ao abeiro do establecido no artigo 133 do Regulamento orgánico municipal
respecto de que as sesións da Xunta de Goberno Local se axustarán ao establecido para o Pleno, somete a
votación ordinaria a declaración de urxencia da proposta en relación co seguinte asunto:
- Proposta de adxudicación da “Póliza de seguros de responsabilidade civil para o Concello de Cambre”, a prol
do licitador “Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA”, no importe da prima anual ofertada de
18.750 euros sen IVE. Expte: 2019/C006/000003
sendo aprobada a urxencia da totalidade da proposta por unanimidade dos seis concelleiros que asisten á Xunta
de Goberno Local.

Único: Proposta de adxudicación da “Póliza de seguros de responsabilidade civil para o Concello de
Cambre”, a prol do licitador “Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA”, no importe da
prima anual ofertada de 18.750 euros sen IVE. Expte: 2019/C006/000003
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Vista a proposta da concelleira delegada da área de Economía, Facenda e Recursos Humanos de data 27 de
xaneiro de 2020 que literalmente se transcribe a continuación:
“Visto o expediente de contratación incoado co nº 2019/C006/000003 para a adxudicación, por procedemento
aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicación de apreciación automática), dunha “Póliza de
seguros de responsabilidade civil para o Concello de Cambre”, cun orzamento base de licitación correspondente
a unha prima anual de 25.000 euros.

JUAN GONZALEZ LEIROS

Vista a valoración dos criterios contemplados na cláusula 12 do prego de cláusulas administrativas particulares
que constan na Acta da Mesa de Contratación de data 16 de xaneiro de 2020 respecto das ofertas presentadas
no presente procedemento, así como a proposta de adxudicación formulada pola Mesa de Contratación
designada para o presente expediente coa mesma data, a prol do licitador “Mapfre España Compañía de
Seguros y Reaseguros SA” no prezo ofertado de prima anual de 18.750 euros, por ser a entidade que obtén
unha maior puntuación en aplicación dos criterios de adxudicación que constan na cláusula 12 do prego de
cláusulas administrativas particulares.

Visto o informe emitido pola técnica de xestión de Administración xeral coa conformidade da secretaria xeral da
Corporación, de data 24 de xaneiro de 2020, que contén a proposta de acordos a adoptar, e mailo informe de
fiscalización número 9/2020 emitido polo interventor da Corporación con data do 27 de xaneiro de 2020.

CVD: oVGYqMtFkjwXiIsjURw2
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Á vista do establecido na cláusula 17 do prego de cláusulas administrativas particulares que rexen no presente
expediente, e de conformidade co disposto nos artigos 150 e 159 da Lei 9/2017 do 8 de novembro, de
contratos do sector público.
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María Luisa de la Red Ampudia

(FECHA: 04/02/2020 12:28:00) ,

Visto que, outorgado ao licitador proposto como adxudicatario o prazo de sete días hábiles, para que presentase
a documentación contemplada na cláusula 17 do prego de cláusulas administrativas particulares, isto de
conformidade co establecido no artigo 159.4 da Lei 9/2017 do 8 de novembro, de contratos do sector público
pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consejo
2014/23 UE e 2014/24/UE do 26 de febreiro de 2014, este achegou en prazo toda a documentación requirida,
acreditando a súa solvencia económica e técnica.

En uso das atribucións que me fóron conferidas polo señor Alcalde segundo a Resolución núm. 1323/2019 do 1
de xullo, e tendo en conta a delegación de atribucións da Alcaldía a prol da Xunta de Goberno Local efectuada
mediante Resolución número 1324/2019, do 1 de xullo, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte acordo:
Primeiro: De conformidade cos acordos adoptados pola Mesa de Contratación con data 16 de xaneiro de 2020,
admitir as proposicións presentadas polos licitadores que a continuación se relacionan, por cumprir as
condicions e requisitos establecidos na cláusula 14 do Prego de cláusulas administrativas particulares, ao ter
aportado, tralos requerimientos efectuados, debidamente cuberta a Declaración responsable segundo o modelo
do Anexo II de dito prego, e formular a súa proposición estrictamente conforme ao modelo do Anexo III:
-

MAPFRE España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Zurich Insurance PLC, Sucursal en España

JUAN GONZALEZ LEIROS

(FECHA: 05/02/2020 07:47:00)

Segundo: Aprobar, segundo acordo da Mesa de Contratación do 16 de xaneiro de 2020, a seguinte valoración
das proposicións presentadas, coa puntuación correspondente ás ofertas económicas e demáis criterios
cuantificables automáticamente, presentadas polos dous licitadores admitidos, co seguinte resultado:

IMPORTE
PRIMA

MELLORAS
COMPLEMENTARIAS

REDUCCIÓN
FRANQUÍA

MAPFRE
España
Compañía de
Seguros
y
Reaseguros
S.A.

40,00

20,00

0,00

20,00

80,00

Zurich
Insurance
PLC,
Sucursal en
España

5,71

15,00

0,00

0,00

20,71

IMPORTE

PUNTUACIÓN
TOTAL
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Terceiro: Aprobar, de conformidade cos apartados anteriores do presente acordo, a seguinte orde decrecente de
clasificación obtida polas empresas licitadoras, en función das ofertas presentadas, e tendo en conta os criterios
de adxudicación que constan na cláusula 12 do prego de cláusulas administrativas particulares (incremento dos
importes dos límites máximos por sinistro, importe anual da prima, melloras complementarias e reducción do
importe da franquía):

(FECHA: 04/02/2020 12:28:00) ,
María Luisa de la Red Ampudia
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ENTIDADE

AUMENTO
LÍMITES
MÁXIMOS
POR
SINISTRO

-

MAPFRE España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.:

80,00 puntos

-

Zurich Insurance PLC, Sucursal en España :

20,71 puntos

Cuarto: De conformidade cos acordos adoptados pola Mesa de Contratación con data do 16 de xaneiro de
2020, adxudicar a contratación dunha “Póliza de seguros de responsabilidade civil para o Concello de Cambre”,
(exp. 2019/C006/000003), a prol da aseguradora “MAPFRE España Compañía de Seguros y Reaseguros,
S.A.” con NIF A28141935 e enderezo na estrada Pozuelo-Majadahonda 50 - 28222 Majadahonda (Madrid), nos
seguintes importes ofertados, isto de conformidade co establecido no artigo 159.4, punto 2º, da Lei 9/2017, de 8
de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP):
PRIMA TOTAL
ANUAL

18.750 euros

DESGLOSE DE CONCEPTOS
Límites por sinistro
Límite máximo por sinistro
Límite por anualidade de seguro
Sublímite por víctima (exclusivamente para RC patronal)
Prexuizos patrimoniais puros
Límite de gastos de defensa por conflicto de intereses
Responsabilidade civil publicitaria

Franquía
3.500.000 euros
7.000.000 euros

700.000 euros
300.000 euros
60.000 euros

200 euros

300.000 euros

Ademáis, e de conformidade co establecino na cláusula 12.1.a) do PCAP, e cláusula 6 do Prego de Prescricións
Técnicas, , a aseguradora deberá incluir na póliza a cobertura de Responsabilidade civil derivada da protección

de datos de carácter personal, cun importe de 100.000 euros por sinistro e 200.000 euros por ano.
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As características da proposición do adxudicatario determinantes de que obtivese a maior puntuación atópanse
principalmente no prezo da prima anual ofertado, así como nos aumentos dos importes dos límites máximos por
sinistro e máis na redución do importe da franquía, criterios nos que a empresa obtivo as maiores puntuacións.
Quinto: Proceder á formalización do contrato en documento administrativo non máis tarde dos quince días
hábiles seguintes a aquel no que se reciba a notificación da adxudicación, de conformidade co sinalado na
cláusula 18 do prego de cláusulas administrativas particulares regulador do expediente contractual, procedendo
seguidamente á publicación da formalización do contrato, xunto co correspondente contrato, no Perfil de
Contratante do Concello de Cambre- Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado, isto de
conformidade co disposto no artigo 154 da Lei dos contratos do sector público.
A póliza formalizarase na data que sinale a Administración contratante, dentro do prazo dos cinco días hábiles a
contar desde o seguinte ao da sinatura do contrato sinalado no párrafo anterior.

JUAN GONZALEZ LEIROS

De conformidade co establecido na cláusula 19.1 in fine do prego de cláusulas administrativas particulares, o
adxudicatario estará obrigado a facer entrega na Oficina de Contratación da póliza de seguro (cláusulas xerais e
particulares conforme ao acordo de adxudicación e Pregos reguladores) en formato electrónico (PDF) con
obxecto de dar traslado da mesma aos xefes de Área ou Sección.

Sen prexuízo do anterior, corresponde ao xefe de cada área ou Sección, no seu caso, a realización dos trámites
necesarios sobre comunicación e xestión dos sinistros a través da correduría, dando conta das xestións
realizadas ao responsable do contrato a efectos da debida supervisión do servizo prestado e conformidade da
factura.
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Antes do inicio do contrato comunicarase ao adxudicatario a relación de áreas e seccións, así como o persoal
de contacto.
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Sexto: Nomear como responsable do contrato ao xefe da Unidade de Réxime Interior Municipal, de
conformidade co establecido na cláusula 19.1 do prego de cláusulas administrativas particulares e máis no
artigo 62.1 da Lei 9/2017 do 8 de novembro, de contratos do sector público, polo que lle corresponderá o labor
de supervisar a execución do contrato, adoptar as decisións, e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar
a correcta realización da prestación pactada.

Sétimo: Notificar os presentes acordos aos licitadores presentados, e publicar no prazo de quince días a
adxudicación no Perfil do Contratante do Concello de Cambre, incluído na Plataforma de Contratación do Sector
Público do Estado (https://contrataciondelestado.es), de conformidade co establecido no artigo 151.1 da Lei de
Contratos do Sector Público , facéndolles saber que, de conformidade co establecido no artigo 114 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, estes acordos
poñen fin á vía administrativa, polo que, a teor do establecido nos artigos 112 e 123 da citada lei, poderán
recorrerse potestativamente en reposición ou impugnalos directamente ante a xurisdición contenciosoadministrativa.
O prazo para interpoñer o recurso de reposición é dun mes a contar dende o día seguinte á recepción da
notificación e deberá presentalo ante o señor alcalde (artigo 124 da Lei 39/125 e artigo 21.1 k) da Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases do réxime local).
O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á
recepción da notificación e deberá presentalo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou a

Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (segundo a distribución
competencial establecida nos artigos 8 e 10 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa), todo isto sen prexuízo de que poida exercitar, de ser o caso, calquera outro recurso
que estime procedente.
(FECHA: 05/02/2020 07:47:00)

Oitavo: Notifíquese ao responsable do contrato, e máis á Intervención Municipal, para o seu coñecemento e aos
efectos oportunos.”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis concelleiros asistentes á sesión, aprobou a proposta tal e
como foi transcrita.
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(FECHA: 04/02/2020 12:28:00) ,

JUAN GONZALEZ LEIROS

E non habendo máis asuntos que tratar, remata a sesión sendo as nove horas e dez minutos, do que eu,
secretaria, certifico.
O presidente

A secretaria

Juan González Leirós

Maria Luisa de la Red Ampudia

