
  Concello de Portomarín                   

Expediente N.º: 44/2018 

Procedemento: ADXUDICACION  PROCEDEMENTO  ABERTO,  CON  VARIOS 
CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN,  DAS OBRAS DE MELLORA NO ENTORNO DO 
CAMIÑO DE SANTIAGO NA ENTRADA AO NUCLEO DE PORTOMARIN.

Obra subvencionada por a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da 
Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Directora Xeral de Urbanismo segundo a Orde 
do  25  de  abril  de  2018  pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  convocan 
subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas á creación ou mellora 
de infraestruturas e equipamentos nos concellos de Galicia, para o ano 2018.

A financiamento desagregada é a seguinte:
Consellería  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación:  127.171,97  €  na  anualidade  de  2018  e 
71.534,23 € na anualidade de 2019.

Por medio da presente, e en cumprimento do prego de condicións, faise público que a data,  
hora  e  lugar  da  constitución  da mesa  de contratación,  para  o  estudio  da documentación 
reqauerida son os  seguintes:

Data: 09 DE NOVEMBRO DE 2018 
Hora: 10:00 horas 
Lugar: Salón de sesión da Casa Consistorial do Concello de Portomarin.

A mesa de contratación estará integrada por os seguintes membros:

- Presidente: 
D. José Pérez Fernández (Tte de Alcalde-Presidente).
 
- Secretaria: 
Dª. María Edita Nuñez Ramos (xefa da sección de formación ocupacional do servizo de 
asistencia xurídica, técnica e económica aos concellos da Excma. Deputación Provincial de 
Lugo).

- Vogais: 
Dª. Alicia de la Iglesia López (Secretaria-Interventor Accidental do Concello de Portomarin).
Dª  Mónica  Giménez  López,  (letrada  asesora  da  asesoría  xurídica  da  Excma Deputación 
Provincial de Lugo).
D César Castiñeira Muiña, (técnico de xestión do servizo de asesoría xurídica, técnica e 
económica aso concellos da Excma. Deputación Provincial de Lugo). 
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