1. DATOS DO INVESTIMENTO
Nome do Concello/Entidade local:
Denominación do investimento:
Breve descrición do investimento:
Orzamento do proxecto:
Autor do proxecto:
Titulación:
Representante do Concello:
Data de aprobación:
Por acordo de:
Lugar e data:

Logo de aprobado o documento técnico de referencia reúnense o día sinalado as persoas
asistentes que seguidamente se relacionan para proceder ao seu replanteo, facendo constar como
consecuencia das operacións practicadas:
1. Por parte do persoal facultativo a realidade xeométrica das obras proxectadas, así como a
conformidade co trazado do Concello
2. Por parte da corporación a existencia da dispoñibilidade dos terreos precisos para a normal
execución das obras, así como as licenzas, autorizacións e concesións administrativas
necesarias
E para que así conste, en cumprimento do disposto no artigo 126 do Real decreto lexislativo
3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector
público, e para a súa incorporación ó expediente de obras de referencia, expídese esta acta.

Lugar e data:

Asdo.: a persoa facultativa autora do proxecto

Asdo.: a persoa representante do Concello
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Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15 /19 9 9 e no R.d. 1720/20 07 de protección de datos de carác ter persoal podendo ser incorporados ós f icheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rec tif icación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: Avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es
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