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SECRETARÍA XERAL

Con tr a tac ión e Patr im o n io
EXPEDIENTE NÚM. 2019/CONTRAT/000114
Alleamento directo de parcelas do Patrimonio Municipal do Solo

CONCELLO DE
OLEIROS

SOLICITUDE DE ADXUDICACIÓN DE PARCELA OU PARCELAS MUNICIPAIS
DO PATRIMONIO MUNICIPAL DO SOLO1
DATOS DO INTERESADO/A
NOME E APELIDOS
DNI / NIF
DOMICILIO
TELÉFONO
DATOS DO REPRESENTANTE (se procede)
NOME E APELIDOS
DNI / NIF
TÍTULO DE
REPRESENTACIÓN
DOMICILIO
TELÉFONO
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
NOTIFÍQUESE A

CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

persoa / entidade solicitante

persoa / entidade representante

Por correo electrónico, á seguinte dirección (non detallar se coincide coa referida
anteriormente)
NOTIFICACIÓN

Por correo postal, á seguinte dirección (non detallar se coincide coa referida anteriormente)

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración
deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida
para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
Que solicita ser adxudicatario/a mediante o procedemento de venda directa aberto polo Concello de Oleiros
das parcelas indicadas a continuación, e polos prezos de licitación contidos no Decreto de aprobación do
expediente de venda directa para cada unha delas:
6. Parcela 1033 P. Reparcelación P.P.6 Oleiros

P.P.XAZ - PARCELA RP-7.1

1. Parcela Z.1-2 SUNP A-37 Iñás

P.P.XAZ - PARCELA RP-7.2

7. Parcela -PROINDIVISO -64`125% DA PARCELA 1071 DO
P. REPARCELACIÓN DO SUP 1-R O CARBALLIDO PERILLO

P.P.XAZ - PARCELA RP-7.3

2. Parcela 51 Punxeiro Mera

P.P.XAZ - PARCELA RP-7.4

P.P. CANIDE - PARCELA RUP-4.2-2

P.P.XAZ - PARCELA RP-7.5

P.P. CANIDE - PARCELA RUP-4.2-3

P.P.XAZ - PARCELA RP-7.6

P.P. CANIDE - PARCELA RUP-4.2-4

P.P.XAZ - PARCELA RP-8.1

8. Parcela - PROINDIVISO - 30`5636% DA PARCELA 5.7
DO P. DE EQUIDISTRIBUCIÓN DE CANIDE

P.P.XAZ - PARCELA RP-8.3

P.P.MERA - PARCELA RF-21

P.P.XAZ - PARCELA RP-8.4

P.P.MERA - PARCELA RF-34

P.P.XAZ - PARCELA RP-9.1

P.P.MERA - PARCELA RF-38

P.P.XAZ - PARCELA RP-9.2

P.P.MERA - PARCELA RF-16
Que tódolos datos contidos nesta solicitude son certos
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A presente instancia, así como a documentación que ha de acompañala, haberán de presentarse en sobre pechado
único rotulado co nome do licitador/a e o texto “SOLICITUDE DE ADXUDICACIÓN DE PARCELA OU PARCELAS
MUNICIPAIS DO PATRIMONIO MUNICIPAL DO SOLO”
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OLEIROS

Que se achega a seguinte documentación complementaria á presente solicitude2:
Acreditación da personalidade:
1.

2.

Persoas físicas: copia do Documento Nacional de Identidade,
Persoas xurídicas: copia da escritura de constitución ou modificación, no seu caso, debidamente inscrita no Rexistro
Mercantil cando este requisito sexa esixible segundo a lexislación mercantil aplicable. Se o mencionado requisito non fora
esixible, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante a escritura ou documento de constitución, estatutos ou
acta fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no
correspondente Rexistro oficial.

Acreditación de la representación, se é o caso
Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro presentarán poder bastante ao efecto, mediante copia do documento que
outorgue o poder acompañado de documento orixinal para o seu cotexo nas oficinas municipais. Se o representado fose unha persoa
xurídica, o poder deberá figurar inscrito, no seu caso, no Rexistro Mercantil. Se se trata dun poder para acto concreto non será
necesaria a inscrición no Rexistro Mercantil, de acordo co artigo 94.5 do Regulamento do Rexistro Mercantil.

Resgardo de constitución da garantía provisional
A constitución da garantía provisional pode realizarse por calquera das vías establecidas no artigo 108 LCSP, e que se relacionan a
continuación:
a) Garantía en efectivo. O efectivo depositarase:
i. Na Caixa Xeral de Depósitos ou nas súas sucursais encadradas nas Delegacións de Economía e Facenda
ii. Na Tesouraría do Concello de Oleiros. Neste caso, o licitador proposto para a adxudicación poñerase en contacto coa
devandita área para coñecer o procedemento de depósito da garantía.
b)
Mediante aval, prestado por algún dos bancos, caixas de aforros, cooperativas de crédito, establecementos financeiros de crédito
e sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse nos establecementos sinalados
na letra a) anterior. No caso de depositarse na Tesourería Municipal, o licitador proposto para a adxudicación poñerase en
contacto coa devandita área para coñecer o procedemento de depósito da garantía.
c)
Mediante contrato de seguro de caución, celebrado cunha entidade aseguradora autorizada para operar no ramo. O certificado
do seguro deberá entregarse nos establecementos sinalados na letra a) anterior. No caso de depositarse na Tesourería
Municipal, o licitador proposto para a adxudicación poñerase en contacto coa devandita área para coñecer o procedemento de
depósito da garantía.

O licitador declara baixo a súa responsabilidade (estes requisitos acreditaranse documentalmente na fase de
adxudicación):
Que a data de presentación da oferta non está incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no artigo 71 da Lei 9/2017,
do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público
Que se atopa ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e das obrigacións coa Seguridade Social impostas polas
disposicións vixentes.
Que se somete á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo
ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao
licitador (No caso de empresas estranxeiras).
INFORMACIÓN DO TRATAMENTO E PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do
tratamento
Finalidades do
tratamento
Lexitimación
para o
tratamento
Persoas
destinatarias dos
datos
Exercicio de
dereitos
Contacto

Concello de Oleiros
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos,
a través da presentación de solicitude dirixida ao Concello de Oleiros en calquera dos rexistros do art. 16.4 LPAC
(Lei 39/2015, de 1 de outubro)
Concello de Oleiros – Praza de Galicia, 1 – 15173 Oleiros (A Coruña) – 981 610 000
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

EN_______________________________, A _______ DE ______________________ DE 20____
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Unicamente as solicitudes presentadas coa documentación complementaria completa e correcta serán habilitantes
para que se proceda á adxudicación provisional das parcelas indicadas polo solicitante.

