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b) Documentación a presentar: As proposicións constarán de 2 sobres pechados,A e B,
denominados de "Documentación Xeral" e “Oferta económica para a subministración do
gasoleo”, coas inscripcións e contindo a documentación se sinala na cláusula 11 dos pregos de
condicións.
9. Apertura das ofertas: Na Casa do Concello de Mos, o 6º día hábil seguinte ó de finalización
do prazo para a presentación de proposicións (a efectos da apertura, o Sábado considerarase
inhábil).
10. Gastos de anuncios.A cargo do adxudicatario.
11. Modelo de proposición contido nos pregos de condicións.
Mos, a 23 de maio de 2013.—A Alcaldesa, Nidia Mª Arevalo Gómez.

2013005370

e e e

PONTEAREAS
DECRETO
Logo das notificacións por correo certificado aos veciños que de seguido se relacionan, con tarxeta
de residencia expedida hai máis de cinco anos e que foron devoltas, segundo o artigo 72 do Regulamento
de Pobación e Demarcación Territorial tramitarase a Baixa de Oficio, polo que se expón no Taboleiro de
Edictos do Concello e no Boletín Oficial da Provincia durante o prazo de quince días. Pasado o devantido
prazo se non se presentan alegacións procederase, despois que o Consello de Empadroamento emita o
informe correspondente, a dalos de Baixa por inscrición indebida:
— MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ CÁCERES PATRICIO DA SILVA VAZ
— GONZALO JAVIER DEFONZI JOSÉ DOS SANTOS RAMALHO
— JOSÉ MANuEL DE OLIVEIRA MAIA

Mándao e asínao o Alcalde, D. Salvador González Solla, en Ponteareas a seis de maio de dous mil
trece.—Ante min: A Secretaria Xeral, Pilar Fernández Alonso.
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ANuNCIO
O Pleno da Corporación celebrado o 19-02-13 acordou que a interpretación que se debe dar da taxa
denominada”Instancia”,no anexo da Ordenanza Reguladora da taxa por Expedición de Documentos
Administrativos,en ningun caso pode ser por rexistrar calquera instancia dirixida ao Concello de
Ponteareas,como se recolle no anuncio que figura no Rexistro Xeral do Concello.
Como consecuencia do anterior ábrese un prazo de 90 días,dende a publicación deste acordo,para
reclamar a devolución de ingresos indebidos por este concepto,con carácter retroactivo,naqueles casos
que se correspondan coa interpretación anterior.
Ponteareas, a 30 de maio de 2013.—O Alcalde, Salvador González Solla.
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VA L G A
ANuNCIO
Dona María Nieves Sanmarco Romay, solicita licenza de actividade e presenta “anexo al expediente
para la apertura del establecimiento destinado a peluquería, para la incorporación de sala de realización
de tatuajes y colocación de piercing”, a emprazar en Devesa, 18 – Campaña, e de conformidade co
establecido no artigo 86 da Lei 30/1992, do 26 de novembro do Réxime Xurídico das Administracións
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