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Advertencia.—Rematado o período voluntario de ingreso,
os recibos non pagados esixiranse pola vía administrativa de
prema, coas recargas e xuros correspondentes, consonte co es-
tablecido nos artigos 161 da Lei xeral tributaria e 69 e seguin-
tes do Regulamento Xeral de Recadación.(R.D. 939/2005,de 29
de xullo).

Domiciliación.—Aconsellámoslle que, para a súa comodi-
dade, domicilie o pagamento dos seus tributos en calquera en-
tidade bancaria. Bastará con cubrila orde de domiciliación
que se achega co impreso de pagamento e entregala nas de-
pendencias municipais de recadación ou en calquera entidade
colaboradora.

Pontevedra, 11 de febreiro de 2009.—A adxunta ao Órga-
no de Tesouraría e Xestión Tributaria, Aurora Santiago Bou-
beta. 2009001514

——————

Anuncio da aprobación definitiva do proxecto de equidistribu-
cion, polo sistema de concierto, do Polígono 1 no eido da
modificación puntual do PXOU na antiga UA.7 e zona de
influencia.

A Xunta de Goberno Local, en sesión de 2 de febreiro de
2009, acordou aprobar, con carácter definitivo ó proxecto de
equidistribución, polo sistema de concierto, do polígono 1 no
eido da modificación puntual do PXOU na antiga UA.7 e
zona de influencia, formulado pola propietaria única dos te-
rreos "Grupo Lar Promosa S.A", documento protocolizado
mediante escritura pública autorizada ó 9/07/08 polo notario
de Vigo don José Pedro Riol López, baixo o número 1672 do
seu protocolo, subscrito pola arquitecta dona Pilar Sánchez
Cid, polo enxeñeiro de Camiños Canles e Portos don Roberto
Núñez de Arenas Basteiro e pola letrada dona Asunción Lo-
renzo Outón

Contra o precedente acordo, que pon fin á vía administra-
tiva, poderá interpoñerse o recurso potestativo de reposición
ante a Xunta de Goberno Local e no prazo dun mes a contar
dende o día seguinte ó da súa notificación, ó abeiro do esta-
blecido no artigo 116-1 da Lei 30/1992 do Réxime Xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento Administra-
tivo Común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999 pola
que se modifica a primeira, ou ben directamente o recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses conta-
dos dende o día seguinte ó da súa notificación, consonte ó dis-
posto nos artigos 8-1 e 46-1 da Lei 29/1998, de 13 de xuño da
Xurisdición Contencioso-Administrativa.

No caso de interpoñerse o recurso potestativo de reposi-
ción, deberase resolver e notificar no prazo dun mes segundo
establece o artigo 117-2 da devandita Lei 30/1992, modificada
pola Lei 4/1999, entendéndose desestimado o recurso de repo-
sición polo transcurso de dito prazo sen resolución expresa
notificada, de conformidade co establecido no artigo 43-2 da
Lei 30/92, modificada pola Lei 4/1999, podendo entonces os
interesados interpoñer recurso contencioso-administrativo no
prazo de seis meses contados dende o día seguinte de aquel no
que deba entenderse presuntamente desestimado o recurso de
reposición interposto, consonte ó establecido no artigo 46-1) e
4) da Lei 29/1998, Reguladora da Xurisdición Contencioso-
Administrativa.

Non obstante, tamén poderase interpoñer calquera outro
recurso que os interesados estimen procedentes conforme a
Dereito.

Pontevedra, 11 de febreiro de 2009.—A AlcaldesaAcctal.,
Teresa Casal García.—O Secretario da Admón. Municipal,
José Carlos Castiñeira Piñeiro. 2009001576

❅❅ ❅❅ ❅❅

CUNTIS

A N U N C I O

Transcorrido o prazo de exposición pública e ao non terse pre-
sentada ningunha reclamación, considérase aprobada defi-
nitivamente a Ordenanza de normalización lingüística do
Concello de Cuntis, facéndose público o seu texto:

ORDENANZA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
DO CONCELLO DE CUNTIS

INTRODUCIÓN

A principal manifestación da identidade cultural dun país
é a súa lingua. O galego, lingua propia de Galicia, é o máximo
expoñente da nosa identidade como comunidade diferenciada.
A lingua galega, no decorrer da súa historia, coñeceu períodos
de “normalidade”, sendo lingua de uso común en todos os ám-
bitos. A historia móstranos como na segunda metade do sécu-
lo XIII, organismos civís, gremios, confrarías, mosteiros e con-
ventos teñen no galego a súa lingua vehicular, e mesmo se tra-
ducen do castelán os códigos civís chegados dos territorios
lingüísticos casteláns. É a partir de finais do século XIV
cando comeza a progresiva substitución do galego polo caste-
lán nos contextos formais anteditos, manténdose, poren, o ga-
lego como lingua oral. Houbo que agardar ate o século XVIII
para que aparecesen as primeiras voces que reclamaban a res-
titución do uso do galego en todos os ámbitos. Estes xermolos
florecen durante o século XIX e dan os seus froitos máis vizo-
sos no Estatuto de Autonomía de 1936, primeira normativa
legal que recoñece a oficialidade do galego. A sublevación
fascista malogrou a aplicación desta lexislación.

Coa instauración dun novo marco democrático no Estado
español, mellóranse as condicións para ir avanzando na nor-
malización da nosa lingua. A Constitución española de 1978
proclama “a vontade de protexer a todos os españois e pobos
de España no exercicio dos dereitos humanos, as súas cultu-
ras, tradicións, linguas e institucións”, establecendo no artigo
3.2 que as linguas do Estado diferentes ao castelán serán ofi-
ciais nas súas respectivas comunidades, de acordo con cada
Estatuto. A promulgación do Estatuto de Autonomía de Gali-
cia en 1981 proclama a lingua galega como oficial de Galicia,
na súa calidade de lingua propia desta terra, e desenvolve
aínda máis este precepto ao encomendarlles aos poderes pú-
blicos de Galicia que garantan o uso normal e oficial da lin-
gua galega –xuntamente coa castelá– e potencien o emprego
do galego en todos os planos da vida pública, cultural e infor-
mativa, acrecentando que “disporán dos medios necesarios
para facilitar o seu coñecemento” (art. 5.3 E.A.G). A procla-
mación da oficialidade da lingua galega impón unha serie de
obrigas aos poderes públicos autonómicos. Estes han de utili-
zala como lingua de uso normal de comunicación entre eles e
nas súas relacións coa cidadanía. Ao mesmo tempo, as cidadás
e os cidadáns adquiren unha serie de dereitos lingüísticos que
han de ser respectados pola Administración, para o que esta
ha de estar en disposición de traballar en igualdade nunha e
noutra lingua oficial de Galicia (galego e castelán). A Lei de
normalización lingüística (15 de xuño de 1983) desenvolve
aínda máis este mandato estatutario. A Xunta dictará as dis-
posicións necesarias para a normalización progresiva do uso
do galego. As corporacións locais deberán facelo de acordo
coas normas recollidas nesta Lei (art. 6.4). Con posterioridade
á promulgación desta Lei, fóronse aprobando ordes e decretos
que veñen complementar o marco legal e van no camiño de
colaborar na recuperación plena do uso do idioma galego nos
diferentes ámbitos. É especialmente salientábel neste camiño
a lei 5/1988, de Uso do Galego como Lingua Oficial polas En-
tidades Locais.

En Galicia, onde a inmensa maioría da poboación fala ou
entende a súa lingua, as Corporacións Locais poden e deben
desenvolver accións encamiñadas a recuperaren o uso do noso
idioma para os usos administrativos. O papel que xogan os



Nº 34 — Jueves 19 febrero 2009 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 15

concellos resulta de grande relevancia en calquera proxecto
oficial que busque unha grande efectividade social, por seren
institucións de enorme espallamento e as máis próximas ás ci-
dadás e aos cidadáns. A lingua galega precisa o recoñecemen-
to oficial previsto nas leis para que os complexos lingüísticos
presentes na nosa sociedade desaparezan. É preciso, pois, que
os rexedores municipais, en primeiro lugar, corrixan os hábi-
tos lingüísticos existentes de predominio totalmente desequi-
librado da lingua castelá.

Por considerarmos que as razóns expostas abondan para
mudar as actitudes lingüísticas propónselle ao Pleno do Con-
cello a aprobación da seguinte Ordenanza.

CAPÍTULO I

ARTIGO 1

O galego, lingua propia de Galicia, é tamén a lingua pro-
pia do Concello de Cuntis, sendo ademais o idioma de uso
normal en todas as súas actividades. 

En consecuencia, o galego será o idioma oficial do Conce-
llo de Cuntis, como tamén o castelán, lingua oficial en todo o
Estado. 

A cidadanía ten dereito a ser atendida e obter copia ou re-
cibir notificacións da documentación municipal no idioma
oficial da súa elección. 

Sempre que neste documento apareza a denominación
Concello de Cuntis ten que entenderse que se está a referir
tamén a todas as unidades funcionais que a compoñen. 

ARTIGO 2

O Concello de Cuntis empregará normalmente o galego
nas súas actuacións administrativas internas, nas relacións
coa cidadanía e coas entidades públicas situadas en Galicia.

Nas relacións coas persoas ou entidades radicadas fóra do
territorio da nosa Comunidade Autónoma, o Concello empre-
gará normalmente o castelán.

CAPÍTULO II
RESOLUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTIGO 3.—SERÁN REDACTADAS EN GALEGO

As convocatorias de sesións de todos os órganos colexia-
dos da Corporación e nomeadamente as do Pleno, Comisión
de Goberno, Comisións Informativas, Consellos Sectoriais e
Tribunais de oposicións e concursos. 

As actas das sesións dos anteditos órganos municipais. 

As resolucións do/a alcalde/sa, dos/as concelleiros/as e o
seu Libro de Rexistro. 

Sen prexuízo do disposto no apartado anterior, os citados
documentos poderán redactarse ademais, na outra lingua ofi-
cial.

ARTIGO 4

A documentación administrativa que dea lugar á adopción
dos acordos e resolucións referidos no artigo anterior tamén
será redactada e tramitada en galego, idioma no que se elabo-
rarán os modelos de documentación e impresos. A administra-
ción facilitará modelos en castelán a quen así o demandara.

ARTIGO 5

Os documentos contractuais subscritos polo Concello
serán redactados en galego.

Se a outra parte contratante o solicita ou o negocio debera
producir efecto fóra da Comunidade Autónoma, tamén será
redactado en castelán.

ARTIGO 6

Redactaranse en galego os documentos académicos, de
xestión de persoal, informes, documentos contábeis e de xes-
tión xeral, así como os oficios, citacións, convites, etc.

ARTIGO 7

Nos rexistros administrativos do Concello de Cuntis os
asentos faranse en galego, sen prexuízo do que para os rexis-
tros públicos establece o artigo 9 da Lei 3/1983. 

CAPÍTULO III

ATENCIÓN AO PÚBLICO

ARTIGO 8

Os servizos da oficina de información e demais unidades
administrativas que teñan unha relación co público máis in-
tensa, promocionarán o uso do idioma galego mediante a súa
utilización como lingua normal de comunicación, de acordo
cos criterios de máximo respecto e non discriminación.

O disposto no presente artigo tamén é de aplicación ás em-
presas ou entidades que presten servizos públicos municipais
por concesión, arrendamento ou concerto.

CAPÍTULO IV
RELACIÓN COAS EMPRESAS PRIVADAS

ARTIGO 9

Os estudios, proxectos e traballos semellantes que o Con-
cello encargue a terceiros dentro do ámbito territorial galego
terán que ser redactados, cando menos, en galego.

As empresas adxudicatarias ou concesionarias, cando ac-
túen por conta deste Concello, así como as de explotación
mixta en que sexa parte o Concello, usarán normalmente o
galego, nos mesmos termos que para o propio Concello dispón
a presente ordenanza.

O Concello terá especial preocupación para que a nivel in-
terno e nas actividades en que participe –convenios, consor-
cios–, sexan aplicados os principios aquí establecidos. 

CAPÍTULO V
ANUNCIOS E PUBLICACIÓNS

ARTIGO 10

Redactaranse, cando menos, en galego os anuncios oficiais
da Corporación que se publiquen no BOP, DOGA ou calquera
medio de comunicación radicado na nosa Comunidade Autó-
noma.

A publicidade farase en versión bilingüe cando vaia diri-
xida a fóra do ámbito lingüístico galego.

ARTIGO 11

As publicacións editadas polo Concello teñan ou non ca-
rácter periódico, e as campañas de divulgación e publicidade
realizaranse en lingua galega.

ARTIGO 12

Os cargos públicos do Concello expresaranse normalmente
en galego nos actos públicos celebrados en Galicia, sempre
que a intervención sexa por razón do seu propio cargo. 

CAPÍTULO VI 
TOPÓNIMOS, SINALIZACIÓN E RÓTULOS

ARTIGO 13

Consonte co que dispón o artigo 10 da Lei 3/1983 de nor-
malización lingüística, a única forma oficial dos topónimos do
territorio municipal do Concello de Cuntis é a galega, ao igual
que a dos demais topónimos de Galicia.

ARTIGO 14

Os rótulos e sinalización da Casa do Concello, dos outros
edificios e servizos públicos e da rede viaria municipal redac-
taranse en lingua galega. Cando o interese xeral así o requira
os sinais informativos tamén se redactarán noutros idiomas.
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CAPÍTULO VII 
PERSOAL AO SERVIZO DA CORPORACIÓN

ARTIGO 15

A declaración de cooficialidade do idioma galego esixe
que todo o persoal ao servizo da Corporación estea en condi-
cións de empregalo nos dous niveis, oral e na escrita, en igual-
dade co castelán e de acordo coa natureza do seu posto de tra-
ballo.

O persoal de atención pública do Concello, dirixirase á ci-
dadanía en galego, agás nos casos que se solicite a atención en
castelán. 

CAPÍTULO VIII 
RELACIÓN CON OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

ARTIGO 16

As actuacións realizadas polo Concello perante os órganos
de xustiza sitas fóra do territorio galego farase nas dúas lin-
guas, indicando en todo caso que a traducción ao castelán
parte dun orixinal en galego, consignándose sempre por escri-
to o cumprimento do artigo 7.2 da Lei 3/1983, de normaliza-
ción lingüística, referente á utilización da lingua galega por
parte da Administración de Xustiza. 

CAPÍTULO IX 
IMPULSO LA LEI DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

ARTIGO 17

Ademais da aprobación deste regulamento, e ate que non
se acade o obxectivo do uso normal da lingua galega, cómpre
prever accións que permitan facer un seguimento e unha ava-
liación da aplicación do mesmo, no marco xeral do proceso de
normalización lingüística na administración municipal de
Cuntis. 

Crearase unha comisión de seguimento que se reunirá
como mínimo con carácter anual na que estarían representa-
dos o concello, a través da persoa responsábel da área de Nor-
malización Lingüística e representantes do persoal. 

ARTIGO 18

A dinamización lingüística promove e apoia actuacións
que favorezan a normalización do galego no Concello de Cun-
tis, mediante a difusión de material terminolóxico de apoio ao
ensino, comercio, mocidade, sanidade... e en xeral a toda a so-
ciedade, deseño de campañas propagandísticas de normaliza-
ción, etc. As citadas actuacións respectaran en todo caso o
marco competencial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cuntis, 2 de febreiro de 2009.—A Alcaldesa, Fátima Mon-
teagudo Pereira. 2009001318

——————

Anuncio de adxudicacion provisional do servizo de limpeza
en edificios municipais. 

Por Decreto da Alcaldía de data 5 de febreiro de 2.009
adoptouse o seguinte acordo:

1º.—Aproba-la adxudicación provisional á empresa
SYMATEC SL do contrato do servizo de limpeza en edificios
municipais conforme á proposta presentado por un importe de
58.464 desgloxado en 50.400 cun IVE de 8.064 xunto coas
melloras de execución no servizo que se inclúen xunto coa súa
avaliación económica na proposta presentada.

2º.—Autorizar un gasto por importe de 58.464 (IVE in-
cluído) con cargo á partida 121.227.00 do Orzamento munici-
pal vixente.

3º.—O adxudicatario provisional no prazo de quince días
desde o seguinte á publicación do derradeiro anuncio no per-
fil do contratante do Concello de Cuntis e no BOP de Ponteve-
dra deberá:

a) Presentar a documentación xustificativa de estar ó co-
rrente no cumprimento das súas obrigas tributarias co
Concello de Cuntis, Estado, coa Seguridade Social e co
IAE e resgardo do pago dos anuncios publicados.

b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por
cento do importe de adxudicación excluído o imposto
sobre o valor engadido

Cuntis, a 5 de febreiro de 2009.—A Alcaldesa, Fátima
Monteagudo Pereira. 2009001477

❅❅ ❅❅ ❅❅

O GROVE

A N U N C I O

O non haberse presentado reclamacións durante o prazo de
exposición ó público, queda automáticamente elevado a
definitivo o Acordo Plenario inicial aprobatorio do Regu-
lamento do Consello Local de Deportes, cuio texto íntegro
faise público, para o seu xeral coñecemento e en cumpri-
mento do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/85 de 2 de abril:

REGULAMENTO DO CLD-O GROVE

Desde as disposicións legais e da propia capacidade muni-
cipal procedente da súa autonomía, da Lei reguladora das
bases de réxime local e do ROF é posible e conveniente a cre-
ación dun órgano municipal de carácter participativo-consul-
tivo que denominaremos Consello Local dó Deporte do Grove
(CLD-O Grove).

ARTIGO 1.—CONSTITUCIÓN

O CLD-O Grove constitúese como órgano de consulta e
participación das entidades deportivas do Grove, na planifi-
cación e intervención no deportes do Concello coas finalida-
des e competencias que de seguido se desenvolven.

ARTIGO 2.—OBXECTIVOS

As finalidades do CLD-O Grove serán as de estudo, aseso-
ramento e emisión de propostas á corporación municipal
sobre todos os aspectos relacionados co deporte, sendo o in-
terlocutor válido entre os deportistas do Grove e o Concello,
buscando a máxima participación das entidades e organismos
interesados no feito deportivo.

ARTIGO 3. FUNCIÓNS E COMPETENCIAS

O carácter de órgano participativo na planificación e in-
tervención no eido do deporte realizarase por medio das fun-
cións que lle son propias ao CLD, asesoramento, consulta,
proposta e información nas cuestións:

a) Promover e fomentar o asociacionismo deportivo, os
costumes e participacións democráticas entre os depor-
tistas do Grove.

b) Posibilitar e estimular o desenvolvemento das organi-
zacións que compoñen o CLD, respectando os criterios
e proxectos de acción de cada un deles e poñendo á dis-
posición dos membros os medios que o Concello teña. 

c) Desenvolver as posibles propostas encomendadas polo
Concello.

d) Representar o deporte do Grove alá onde se crese con-
veniente.

e) Emitir informes sobre aqueles temas que crea oportu-
nos, por iniciativa propia ou de terceiros.

f) Potenciar as análises e respostas progresivas á proble-
mática global do deporte.

g) Fomentar os intercambios e as colaboracións con ou-
tras asociacións e organismos ou entidades deportivas.

h) Promover a incorporación da muller no eido do deporte
local.

Son competencias do CLD-O Grove:

a) Ser órgano de representación e participación social e
política do deporte do Grove.


